
nr 5(38), maj 2017

www.wroclawianin.info
o Wrocławiu - dla wrocławian

kalejdoskop miejski czasopismo bezpłatne

s. 4

MAMY–WROCŁAWIANKI

s. 6

TAJLANDIA PO MOJEMU...

s. 18

KOMUNIJNE DEKORACJE 
KWIATOWE - NAJNOWSZE 
TRENDY

s. 15
SŁOWNIK POLSKO@POLSKI

- TO JUŻ 350 ODCINKÓW!



nr 4(37), maj 20172

Z DRUGIEJ STRONY

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK ISSN 2353-2114 Wydawca: Wydawnictwo Regiony, ul. Podwale 37/38, 50-040 Wrocław
REDAKCJA ul. Podwale 37/38, II piętro, pok. 49, 50-040 Wrocław, wroclawianin@wroclawianin.info, tel. 71 370 79 03
REDAKTOR NACZELNA Izabela Siwińska, redaguje zespół
REKLAMA tel. 516 740 494, 503 422 579, DTP Dorota Janus, DRUK Polskapresse,
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam, ogłoszeń i listów. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i korekt
przy publikacji nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Teksty sponsorowane – (TS).

ZŁOWIONE W SIECI

uspoka-
jający
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jący

plemniki
halfwind

bank
interne-
towy

odcięcie
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ważna w
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Ten miesiąc kojarzy nam się z odurzającym zapachem 
biał ych bzów, łagodnymi, słodkimi trelami słowików 
i z parkową alejką.

Jednak, przez tegoroczną pogodę omal nie musiałem  
– jako wodzirej na kwietniowo-majowych imprezach, propo-
nować uczestnikom konkursy lepienia ze śniegu bałwanów, 
nawet na wzór i podobieństwo swoje.

W przeddzień 1 Maja poprowadziłem jubileusz Złotych Go-
dów, czyli już 50-lecia ślubu Ireny i Romana Surmów z osiedla 
Żerniki. W pochodzie z gratulacjami i życzeniami – ale bez 
szturmówek – zjawiły się trzy pokolenia rodzinne oraz sąsiedzi 
z osiedla. Państwo „Młodzi Jubilaci” byli i są w niezwykłej for-
mie i dali tego dowód. Gdy po kilku godzinach zabawy dzieci 
oraz wnuki opadły z sił i poszły do domu, ci, pełni radości ży-
cia, nadal bawili się i tańczyli w gościnnym „Orlim Gnieździe”! 
To się nazywa dawna, dobra szkoła kondycji – bez dzisiejszych 
uzależnień takich jak np. siedzenie przed komputerem.

Z kolei w Dniu Święta Pracy, obchodzonego na świecie 
od 1860 roku, tradycyjnie zorganizowałem w ogródku 
Klubo-Kawiarni „PRL” kabaretową inscenizację 1 Maja. 
Imperialistyczne, wraże siły usiłowały zagłuszyć nas rockową 
muzyką i gitarami lecz nie poddaliśmy się! W naszej zabawie, 
konkursach i radosnym odśpiewaniu całej Międzynarodówki, 
jako socjalistyczni towarzysze zwyciężyliśmy, dając kapitali-
zmowi skuteczny odpór! W przeciwieństwie do obchodów 
np. w Turcji – na wrocławskim Rynku zamieszek nie było. 
Przewidując anomalie pogodowe, na wszelki wypadek przy-
gotowałem się do poprowadzenia majowego kuligu wokół 
Rynku… Na szczęście proletariat pokonał śnieżno-deszczową 
aurę i zaświeciło słońce!

My wrocławianie solidarnie trzymamy się razem, więc i żuż-
lowcy wrocławscy też rozgromili przeciwników, czyli drużynę 
torunian.

Dzisiejsza młodzież jest bardzo zaradna i potrafi zdobywać 
fundusze. Po długim weekendzie, w piątek usłyszałem na uli-
cy taką rozmowę dwu 14-letnich chłopaków: Co robisz dziś po 
południu? – Idę do babci. – A co, ma imieniny? – Nie, majową 
emeryturę …  

Wojciech Mach

Majówki, majówki
KRZYŻÓWKAOkiem wrocławianina
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Z MIASTA

R E K L A M A

20 i 21 maja we wrocławskim Capitolu odbędzie 10 edycja festiwa-
lu „Wachlarz 2017” - impreza, która łączy podróże, reportaż, multimedia 
i twórczość internetową. Temat tegorocznego spotkania brzmi „W przyszło-
ści”. Jak zmieniają się podróże? Jaka jest przyszłość reportażu? Co wpływa na 
sposób, w jaki odkrywamy świat? Czy staje się on mniejszy, czy jednak nie? 
Jak technologia wpływa na nasze decyzje? Jak zmieniają podróże? Gdzie 
w tym wszystkim jest miejsce dla przyrody? To tylko niektóre z pytań, na które 
chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi.

Dolnośląski Festiwal Rowerowy – przed nami pierwsza edycja wy-
darzenia dla miłośników jazdy na dwóch kołach. 20-21 maja br. w Hali Stu-
lecia rozpoczną się targi turystyczno- rowerowe z panelami dyskusyjnymi, 
warsztatami i wydarzeniami plenerowymi. Wśród nich znajdą się zawody 
sportowe, zabawy dla najmłodszych, pokazy, treningi z kolarskimi mistrzami 
oraz piknik. 

Wrocław Tattoo Konwent – Zaklęte Rewiry już po raz 6 goszczą u sie-
bie największy festiwal tatuażu i muzyki. W weekend 20-21 maja na scenie 
zobaczymy m.in. zespoły GRADE 2, Messed Up oraz Castet. Zorganizowano 
także specjalne strefy tematyczne, wśród nich Hotball Zone z motocyklami 
i innymi motoryzacyjnymi cudami. Będzie można również napić się piwa 
rzemieślniczego od Kraftwerka. Bilety w cenach 35-250 zł. 

Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony – ósma edycja od-
będzie się w galerii budynku Dworca Głównego. Potrwają od 26 do 28 maja. 
Towarzyszyć im będzie bogaty program – spotkania z autorami i ilustrato-
rami, premiery książek, warsztaty literackie, plastyczne i edukacyjne, zajęcia 
z animatorami oraz spektakle i wystawy.

Mood4Food – zlot foodtrucków pod Iglicą odbędzie się już po raz dru-
gi w tym roku. 27 i 28 maja będzie można spróbować nowych propozycji 
przygotowanych przez debiutujących na imprezie mobilnych restauratorów. 
Dla najmłodszych przygotowano specjalnie zaaranżowany park dmuchańców.

„Pyszna Polska z Magdą Gessler” – Targi gastronomiczno-hotelarskie 
odbędą się 2-4 czerwca. Zaprezentują się na nich m.in. właściciele restauracji, 
hoteli, pensjonatów, firmy cateringowe. Podczas targów odbędzie się także wy-
stawa najlepszych w Polsce hoteli i restauracji rekomendowanych przez Magdę 
Gessler. Bilety dostępne są na www.wroctargi.pl w cenach od 10 zł do 100 zł.

Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa – 9 czerwca Centrum Kultury „Za-
mek„ zamieni się w prawdziwą stolicę piwa. Swoje wyroby zaprezentują browary  
z Polski i z zagranicy, m.in. z Niemiec, Anglii, Danii i Czech. Festiwal potrwa 
do 11 czerwca.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Anna Wójcik

S o l i dar y zując  s ię  z  os o b ami 
ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, 
pragniemy zwrócić uwagę społeczeń-
stwa na problemy osób autystycznych.  
Celem akcji jest pozyskanie środ-

ków na budowę ośrodka „Miej-
sce dla Ziemi&quot; dla autystów  
w każdym wieku, dlatego przez cały 
czas na terenie placu Solnego będą 
chodzić wolontariusze ze skarbonka-
mi DSA. Zakupiono już kawałek pola  
w podwrocławskiej Czernicy, gdzie 
ma powstać baza diagnostyczna oraz 
miejsce pobytu dla dorosłych osób  
z autyzmem.

Aby marzenia rodziców i ich doro-
słych dzieci mogły się spełnić, prosi-
my o wsparcie wydarzenia i przyjście 
na plac Solny. 

Oprócz możliwości sfotografo-
wania się na motocyklach, stoiska 
z gadżetami, waty cukrowej i kon-
certu zespołu rockowego, Motopo-

mocni będą instruować ochotników 
jak udzielić pierwszej pomocy. Dla 
najmłodszych uczestników przewi-
dziano zabawy z animatorem i kącik 
dla dzieci. Zabierz swoją pociechę  
i dołącz do nas! 

Wierzymy, że miło spędzimy ten 
ostatni majowy weekend, łącząc za-
bawę z niesieniem pomocy. Organi-
zator wydarzenia , we współpracy  
z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Autyzmu i Stowarzyszeniem 
Wataha Husky, liczą na zaangażowa-
nie wrocławian w tę szlachetną akcję.

Aleksandra Trojanowska
Motocykliści proszeni są o wcześniejszą 

rejestrację na stronie:
www.watahahusky.pl/wataha-dla- autyzmu/

ZAUWAŻ AUTYZM
W niedzielę 28 maja, we Wrocławiu odbędzie się pierwszy charytatywny przejazd motocyklowy 
„WATAHA DLA AUTYZMU”. Miłośnicy jednośladów wyruszą o godzinie 12:00 spod Stadionu Wrocław 
na plac Solny, gdzie będzie miało miejsce główne  wydarzenie.

Do 25 września tego roku w Mu-
zeum Współczesnym Wrocławia, 
mieszczącym się w charaktery-
stycznym bunkrze przy placu 
Strzegomskim, można oglądać 
wystawę zatytułowaną „Czarna 
wiosna. Wrocławska niezależna 
scena muzyczna lat 80.”

Organizatorzy wystawy zadbali 
o to, by zgromadzone przez nich 
archiwalne zdjęcia mówiły wiele 
o fascynującym  temacie, jakim bez 
wątpienia była niezależna scena mu-
zyczna w stolicy Dolnego Śląska. 
 Zebrane materiały pozwalają widzom 
na lepsze zrozumienie fenomenu, ja-
kim wówczas była wrocławska muzy-

ka niezależna. Działające w podziemiu 
zespoły tworzyły w różnorodnych  sty-
listykach, ale wszystkie łączył sprzeciw 
wobec komunistycznego reżimu i bez-
kompromisowość w artystycznych po-
szukiwaniach. Zwiedzający będą mieli 
rzadką okazję do poznania świadectw 
dawno minionej epoki.

Krzysztof Mroczko

CZARNA WIOSNA.
WROCŁAWSKA NIEZALEŻNA SCENA 
MUZYCZNA LAT 80
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JESTEM WROCŁAWIANINEM

Z tej okazji 26 kwietnia w Empiku 
w Renomie odbyło się spotkanie ar-
tystki i pisarza z  publicznością. 

- Tytuł największego przeboju to 
znak rozpoznawczy Tercetu Egzo-
tycznego, dlatego książka  została 
zatytułowana „Pamelo, żegnaj” – 
mówi Robert Migdał, autor książki.

- Poza tym, każdy, kto weźmie tak 
zatytułowaną książkę do ręki, nie ma 

wątpliwości, że to  pozycja związa-
na ze mną – dodaje Izabella Skry-
bant-Dziewiątkowska. – W książce,  
w kilku  rozdziałach opisane jest całe 
moje życie – od narodzin do chwili 
obecnej. Robert poświęcił dużo  cza-
su, by ruszyć wszystkie tematy i tak je 
przedstawić, by czytelnik znalazł to, 
co go akurat  zainteresuje – historie 
zawodowe czy inne – mówi artystka.

W k siążce zebrano opowieści  
z ponad pięćdziesięciu lat istnienia ze-
społu. – Kiedy zaczynaliśmy,  to były 
czasy bardzo ciężkie dla na artystów 
– Polaków zza żelaznej kurtyny, to, że 
nam się udało,  to przede wszystkim 
zasługa Zbyszka (Dziewiątkowskiego 
– przyp. red.), który dużą wagę  przy-
wiązywał do profesjonalizmu. Kiedy 
po raz pierwszy pojechaliśmy do USA 
z plejadą polskich  gwiazd, przygoto-
wani byliśmy perfekcyjnie. Patrzono 
na nas z podziwem, a New York Times  
porównywał nas do największych 

gwiazd. Dostaliśmy 
od razu zaprosze-
nie do Carnegie Hall  
i  półroczny kontrakt 
na w ystępy. Poza 
tym, wyglądaliśmy 
cudownie, pytano 
nas skąd mamy  ko-
stiumy, bo w Polsce 
taka bieda. Oczywi-
ście mówiłam, że to 

kostiumy z Polski, bo przecież nikt  nie 
musiał wiedzieć, że dwa dni wcześniej 
kupiłam to w sklepie za rogiem – ze 
śmiechem  wspomina piosenkarka.

Robert Migdał dodaje, że zarówno 
bohaterka książki, jak i cały zespół 
mieli i mają ogromny  szacunek da 
publiczności. – Nawet, kiedy Iza 
miała wszczepiony rozrusznik – nie 
przerwała  występów, nawet, kiedy 
w Olsztynie została pobita, następ-
nego dnia wystąpiła. Iza ma kajecik,  
w  którym zapisuje, w jakiej kreacji 

wystąpiła przed konkretna publicz-
ności, by tego nie powtórzyć –  do-
daje autor książki.

- Przez 54 lata ani razu nie spóźni-
łam się na koncert. Nie ma publicz-
ności, to nie ma nas, a ja przez  te 
wszystkie lata nie widziałam puste-
go miejsca – mówi Izabella Skrybant-
-Dziewiątkowska.  - Książkę trzeba 
przeczytać, bo jest w niej mnóstwo 
odkrywanych nowych tajemnic. Nie 
ma  drugiego takiego zespołu, nie 
ma takiej drugiej Izy, to zjawisko, 
które trwa od ponad 50 lat.  Przecież 
to zespół, który 49 razy występował  
w USA! To ewenement. To jedyny 
polski zespół ,  który ma swoje mu-
zeum, Iza zasługiwała na taką książ-
kę – podsumowuje autor.  „Pamelo, 
żegnaj” można kupić w Empik-ach w 
całej Polsce.

Iza Siwińska
fot. materiały prasowe Empik

PUBLICZNOŚĆ TRZEBA SZANOWAĆ
Pod koniec kwietnia w salonach Empik pojawiła się nowa książka poświęcona legendzie  polskiej muzyki rozrywkowej – Izabelli Skrybant-Dziewiątkowskiej.  „Pamelo, żegnaj” 
Roberta Migdała, to wywiad-rzeka, w której wrocławski dziennikarz  rozmawia z wrocławską artystką światowego formatu.

Przez ten rok zmieniła się formu-
ła programu. W studio nie ma już 
publiczności, spotkania są bardziej 
kameralne – z profesorem i prowa-
dzącą program redaktor spotyka się 

troje zaproszonych gości, a kolejni 
rozmawiają z nimi przez komunika-
tory internetowe. Widzowie mogą 
też zobaczyć, jak na pytania zada-
ne w sondzie ulicznej odpowiadają 

mieszkańcy Wrocławia. My podglą-
daliśmy realizację programu przez 
obiektyw reporterskiego aparatu.

Iza Siwińska
fot. Janusz Biskowski

SŁOWNIK POLSKO@POLSKI – TO JUŻ 350 ODCINEK
Wydaję się, że to było tak niedawno – 300 odcinek „Słownika polsko@polskiego”, na który zapraszaliśmy Państwa w 24 numerze naszego magazynu. Było to w lutym ubiegłego 
roku. Tym razem zapraszamy na emisję odcinka 350 – na spotkanie z profesorem Janem Miodkiem i redaktor Justyną Janus-Konarską. Trzysta pięćdziesiąty odcinek programu 
będziemy mogli zobaczyć w TVP Polonia 20 maja, a zatem już niedługo.



Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez  naszych 
przodków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. w naj-
większej sali widowiskowej Theater des Volkes, jako katechizm na-
rodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym do-
brem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.

Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych 
dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! 
 Polska Matką naszą, nie wolno mówić o  Matce źle! – to zdania 
wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzeb-
ne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej gra nicami.

Pięć Prawd Polaków ogłoszonych uroczyście w trakcie Berlińskiego 
Kongresu jest w  istocie przysięgą, krzepiącym serca drogowskazem oraz wyznaniem polskości 
i miłości do Ojczyzny. 

Rok 2018 – jubileuszowy rok 80. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku  Rodła (Berlin 
1938 – Wrocław 2018) został już wpisany w kalendarz obchodów 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Państwo Polskie i 15 lat działalności Rodziny Rodła –  Wrocław. Kongres Polaków we 
Wrocławiu AD 2018 jest wyjątkową okazją do pojednania narodowego, wyeksponowania wspól-
notowego charakteru Prawd Polaków i inicjatywy reali zo wanej w ramach Stowarzyszenia Oświaty 
i Wychowania, wreszcie zaproszeniem do przypomnienia skarbca ideowego Polaków w III Rzeszy. 

Wesprzyj nasze dzieło, przyłącz się, podziel się pomysłem – jesteśmy Polakami!

Tadeusz Szczyrbak 
Prezes Rodziny Rodła – Wrocław

www.rodzinarodla.pl

1. Jesteśmy Polakami

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

3. Polak Polakowi bratem

4. Co dzień Polak Narodowi służy

5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle

sfi nansowano ze środków Fundacji PZU
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Skąd pomysł na taką grupę? 
 To potrzeba czy wynik olśnienia?
- Zdecydowanie i to, i to. Olśnie-
nie nastąpiło w momencie prze-
szukiwania potężnych pokładów 
wszechstronnego internetu. Czas 
jaki poświęcałam na odnalezienie 
konkretnego wątku mnie interesu-
jącego, był zbyt duży. Pomyślałam,  
że wszystko może być w jednym miej-
scu i w miarę uporządkowane. Wcze-
śniej przeszukałam Facebook, tak aby 
nie dublować treści, ale odpowiedniej 
grupy informacyjnej nie było – tak po-
wstała „Mama w mieście Wrocław”.

Jak jest być mamą we Wrocławiu?
– Mamy we Wrocławiu mogą żyć in-
tensywnie. Na pewno się nie nudzą. 
W mieście jest mnóstwo ciekawych 
inicjatyw – począwszy od wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych, przed-
sięwzięć społecznych, skończywszy 

na akcjach medycznych. Świat pędzi, 
razem z nim pędzą nasze dzieci. Tutaj 
nie ma problemu żeby zorganizować 
im odpowiednio czas. Wystarczą do-
bre chęci.

O czym mówią mamy?
- Do grupy dostają się różne mamy. Je-
steśmy dla mam z dziećmi, jak z dzieć-
mi jeszcze w brzuszkach. Dlatego roz-
mawiamy o problemach związanych z 
wychowaniem i opieką. Grupa jest dla 
szukających pomocy, porad, zajęć dla 
dziecka, ciekawych wydarzeń, rozma-
wiamy szukając inspiracji. 
Jesteśmy dla mam szukając ych 
długoterminowych przyjaźni dla 
siebie i swoich dzieci. Dlatego uze-
wnętrzniamy się, rozmawiając o 
swoim prywatnym życiu. Jest i dla 
tych mam, które szukają wsparcia  
i dla mam, które chętnie wsparciem 
obdarowują potrzebujących! Dlatego 

rozmawiamy i organizujemy poprzez 
portal różne akcje wspomagające 
innych. Jest też i dla tych, które chcą 
pójść na rzeczywisty spacer, rozma-
wiamy wtedy osobiście, zazwyczaj  
o dzieciach.

W jakie inicjatywy angażowała się 
mama?
– Od początku działalności MWMW 
współpracowałyśmy z ciekawym 
projektem Kina Nowe Horyzonty – 
„Wózkownią” prowadzonym przez 
Kamilę Marię Kamińską. W projekcie 
chodzi o to, żeby pokazać mamom, 
że posiadanie dzieci nie ogranicza,  
nadal możemy wychodzić z domu, 
pójść na dobry film, przy okazji po-
znać nowych ludzi, podyskutować. 
MWMW organizuje również warsztaty 
plastyczne dla dzieci. Mamy z grupy 
uczestniczą w akcjach uświadamiają-
cych, dotyczących karmienia piersią, 
czy też poprawnego noszenia dzie-
ci w chustach i wiele, wiele innych. 
Każda Mama może się tu odnaleźć. 
Nie sposób ominąć również akcji 
związanych z pomocą dla dzieci cho-
rych, jak na przykład „Rakowi Wspak” 
zorganizowaną przez Anię Zochniak, 
czy „Go! Leon” zorganizowaną przez 
Joasię Kanger. Nie były to akcje 
bezpośrednio organizowane przez 
MWMW, ale tworzone przez kobiety 
pełne pasji, będące administratorami 
grupy.

POLECAMY

Rozmawiamy z Jagodą Dyląg, założycielką facebookowej grupy „Mama w mieście  Wrocław”

Plakietka MWMW – znak rozpoznawczy grupy

Karmię piersią we Wrocławiu – zdjęcie z wystawy towarzyszącej imprezie z okazji Międzynarodowego 
Tygodnia Karmienia Piersią

Założycielka MWMW, Jagoda Kiwior z dziećmi

FB: www.facebook.com/MamawmiescieWroclaw/
www.mamawmiesciewroclaw.wixsite.com/mwmw
Grupa ze względu na potrzebę zachowania dyskrecji jest utajniona i niewidoczna dla 

osób zewnętrznych. Do grupy można się dostać jedynie za pośrednictwem polecenia.

Kiedy zaczęłaś robić torty i dlacze-
go?
- Kilka lat temu zrobiłam swój pierw-
szy tort w prezencie z okazji ślubu 
dla mojej koleżanki z pracy. Wtedy 
zaczęłam zgłębiać temat tortów  
w stylu angielskim. Cała moja rodzi-
na, znajomi stali się moimi królikami 
doświadczalnymi. Myślałam, że mi-
łość do tortów artystycznych zniknie 
tak szybko jak się pojawiła, ale nic 
 z tego! Trwa do teraz, niezmiennie od 

kilku lat. Od 2 lat prowadzę własną fir-
mę tortową oraz dodatkowo pracuję 
jako bibliotekarz w Ossolineum. 

Jak się ma bycie mamą do pracy?
- Mam 2 wspaniałe córeczki, 2-latkę  
i 9-latkę. Starsza jest bardzo zdolna 
manualnie, uwielbia zdobić, bawić się 
masą cukrową, lepić. Myślę, że rośnie 
z niej wspaniały pomocnik. Pracując 
na 2 etaty jest niezmiernie ciężko 
pogodzić pracę z macierzyństwem,  

ale dzięki wspaniałemu mężowi, dru-
giemu M w M&M. Moskot wszystko 
jest możliwe.

Torty dla dzieci czy dla dorosłych?
- Najwięcej tworzę tortów dla dzie-
ci, z okazji chrztu, komunii, urodzin. 
Zdarzają się też torty dla dorosłych, 
choć tych mam zdecydowanie mniej. 
Niesamowitą radość sprawia mi gdy 
otrzymuję przesłane przez rodziców 
zdjęcia z uradowanym solenizantem. 

Często zdarza się, że mały solenizant 
nie da pokroić tortu i chce go zosta-
wić na pamiątkę ;D Uwielbiam torty 
bajkowe, kolorowe, nieprzesadzone.

Pamiętasz najśmieszniejszy lub 
najdziwniejszy tort?
-  C z as ami  zdar z ają  s ie  „ inne ”,  
„śmieszne” zamówienia. Tak było 
w przypadku niezwykłego tortu ko-
munijnego dla chłopca z kwiatami i ... 
z wystającymi świnkami między nimi.  

Najdziwniejsze zamówienie... Chyba 
nie ma takiego. Staram się realizować 
wszystkie zamówienia na torty arty-
styczne. W końcu jestem po to, żeby 
spełniać czyjeś tortowe marzenia ...

(red)

www.facebook.com/tortywroc
torty można kupić w Bistro Czary w Gary

przy ul. Tęczowej 7 we Wrocławiu 
zdjecia: Maybebaby.pl

WROCŁAWSKIE MAMY
Rozmowa z Mariolą Moskot – mamą i wrocławianką, która z tortów zrobiła sztukę i  sposób na biznes.
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Punktem wyjścia do stworzenia 
nietuzinkowego przewodnika po 
zabytkach stolicy Dolnego Śląska 
jest architektura najnowsza, pocho-
dząca przede wszystkim z XX wieku, 
choć odbiorca ma szansę również 
na natknięcie się na budynki naj-
nowsze. Jednym z takich przykła-
dów może być nowy gmach Biblio-
teki Uniwersyteckiej, wznoszący się 
w niedalekiej odległości od takich 
symboli miasta jak Ostrów Tumski, 
Muzeum Narodowe czy monumen-
talny gmach Urzędu Wojewódzkie-
go, który również posiada swoje 
miejsce na stronie. Autorzy uwzględ-
nili także taki symbol miasta jak 
wznoszący się nad jego panoramą 
Sky Tower, będący najwyższym bu-
dynkiem w Polsce.

Rozwiązanie pod względem tech-
nologicznym jest interaktywną stro-

ną, nie aplikacją używającą skompli-
kowanych algorytmów, które wiele 
operacji przeprowadzają za użytkow-
nika. Ma to swoje niewątpliwe zalety 
jak i pewne wady. Do tych pierw-
szych należy niewątpliwie zaliczyć 
ogromną intuicyjność obsługi, dzięki 
czemu nawet osoba po raz pierwszy 
korzystająca z tego szczególnego 
przewodnika nie będzie miała pro-
blemów z poruszaniem się na stro-
nie. Pewną niedogodnością może być 
niedopracowanie, które nie pozwala 
jeszcze na samodzielne tworzenie 
bardziej skomplikowanych tras spa-
cerowych. Z tego też względu strona 
wroapp wydaje się być przeznaczona 
głównie dla osób chcących poznać 
lepiej miasto, w którym mieszkają 
na co dzień. Korzystanie z tego, co 
twórcy umieścili na stronie poświęco-
nej najnowszej architekturze Wrocła-

wia, jest bardzo wygodne, a tym sa-
mym przyjemne. Każde z opisanych 
miejsc posiada przynajmniej jedno 
zdjęcie i krótki i zarazem wyczerpu-
jący opis. Oznacza to, że w jednym 
miejscu użytkownik ma wszystko, 
czego może potrzebować w trakcie 
spaceru po najnowszych zabytkach 
architektonicznych miasta.

Już po kilku chwilach użytkow-
nik może przekonać się, że jest to 
strona przeznaczona nie tylko dla 
turystów. Być może nawet w ogó-
le nie dla nich. Patrząc na wiele 
obiektów architektonicznych, jakie 
twórcy zdecydowali się umieścić 
w swoim wyborze ciekawych brył, 
można odnieść wrażenie, że jest to 
strona przede wszystkim dla osób 
chcących poznać Wrocław daleki od 
stereotypowych miejsc, jakich peł-
ne są tradycyjne przewodniki. Czy 
ktoś kiedyś widział w przewodniku 
bloki z wielkiej płyty lub też szkołę 
podstawową zbudowaną w latach 
60. ubiegłego wieku z okazji tysiąc-
lecia istnienia państwa polskiego?

Zdecydowanie zatem godne po-
lecenia jest więc wcielenie się w rolę 
przewodnika. Przy pomocy strony 
wroapp z łatwością możesz opra-
cować ciekawe trasy zwiedzania dla 
rodziny lub znajomych spoza Wrocła-
wia. Tego rodzaju spędzenie czasu 
podczas wizyty w stolicy Dolnego 
Śląska na pewno nie będzie czasem 
straconym. Nieoczywiste miejsca, 
położone z daleka od najpopular-
niejszych szlaków, to ciekawa pro-
pozycja dla wszystkich poszukują-
cych niebanalnych wrażeń z pobytu 

we Wrocławiu.
Użytkownik decydujący się na 

spacer w towarzystwie strony nie 
powinien czuć się jednak zawie-
dziony. Spora l ic zba temat yc z-
nie ułożonych tras niewątpliwie 
pozwoli na lepsze poznanie naj-
nowszej historii miasta. Ocalałe z 
wojennych zniszczeń modelowe 
osiedla niemieckich architektów 
połączone są w ścieżki spacerowe  
z wizjami młodych wrocławskich wi-
zjonerów, tworzących w czasach lat 
powojennej odbudowy.

Jak wspomnieliśmy wyżej, wbrew 
temu, co może sugerować nazwa wi-
tryny, strona nie jest aplikacją, co może 
być również pewną wadą, szczególnie 
dla osób oczekujących bardziej kom-
pleksowej obsługi. Niewątpliwie do 
tego przed twórcami strony droga 
dość daleka, niemniej jednak możli-
wa do realizacji. Na razie użytkownik 

musi wykazać się cierpliwo-
ścią i korzystać ze strony w 
sposób nieco mniej interak-
tywny niż sugerowałoby to 
odniesienie do aplikacji, ja-
kie autorzy zawarli w nazwie 
swojego przedsięwzięcia.

Wroapp jest zdecydowa-
nie miejscem godnym pole-
cenia nie tylko dla pasjona-
tów architektury, ale przede 
wszystkim tych osób, które 
chcą pogłębić swoją wiedzę 
o ciekawych budowlach 
wznoszących się we Wro-
cławiu. Zbliżający się sezon 
letni sprzyja miejskim wę-
drówkom, które dzięki no-
wym technologiom z całą 
pewnością będą świetnym 
pomysłem na spędzenie 
wolnego czasu.

Krzysztof Mroczko
fot. Elżbieta Bąkowska

AKTUALNOŚCI

WROCŁAW MNIEJ ZNANY
Zwiedzanie Wrocławia mniej znanego? Twórcy strony wroapp przekonują, że może to być  naprawdę fascynujące spędzanie wolnego czasu.

Budynek przy Dworcu Głównym PKP 

Sky Tower

Sky Tower
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Z MIASTA

Jak wynika z zebranych danych, 
większość ankietowanych on-line 
wrocławian uznało, że dostęp do 
informacji na temat ich osiedla jest 
w mniejszym lub większym stopniu 
niewystarczający. Taki głód informa-
cji odczuwało w sumie 72% bada-
nych. Mniejszość z nich uznała, że są 
wystarczająco poinformowani (27%). 

Zapytanych wrocławian najbar-
dziej interesują bieżące informa-
cje na temat inwestycji miejskich, 
przetargów (63%), działań podej-
mowanych przez radnych miejskich 
i osiedlowych (60%). Około połowy 
uczestników sondażu jest zaintere-
sowanych wiadomościami na temat 
komunikacji miejskiej, inwestycji 
drogow ych, bezp łatnych usług 
świadczonych mieszkańcom, o wy-
darzeniach kulturalnych. Dwóch na 
pięciu badanych wskazało na porady 
dla mieszkańców (gdzie i jak załatwić 
swoje sprawy), na newsy o akcjach 
społecznych, charytatywnych. Rza-
dziej wyrażano chęć otrzymywania 
informacji o lokalnej tradycji, historii, 
atrakcji turystycznych, na temat grup 
wsparcia, miejscowej gospodarki czy 
wydarzeń sportowych.

Jakich wiadomości osiedlowych 
najbardziej brakuje? Tych najchęt-
niej poszukiwanych – czyli o in-
westycjach, komunikacji miejskiej, 
o aktywności lokalnych rad i jej 
członków, wydarzeń kulturalnych, 
integrujących mieszkańców. Badani 
wrocławianie zwracali uwagę w py-
taniu otwartym, że są to wiadomości 
„dotyczące inwestycji drogowej oraz 
udrożnienia porannych i wieczor-
nych” czy też na temat „komunikacji 
drogowej i innych inwestycjach ko-
munikacyjnych”. Jak stwierdził jeden 
z uczestników sondażu: „Brak jest 
informacji o planowanych inwesty-
cjach miejskich jak i komercyjnych. 
Niewystarczające jest wywieszanie 
postanowień na stronach BIP-u”.

Inni  mieszkańc y podk reślal i , 
że za mało otrzymują wiadomości o 
„pracy rady osiedla, kontaktach ze 
szkołami, przedszkolami i integracji 
mieszkańców na osiedlu”. Jedna z 
osób stwierdziła, wręcz że – „Braku-
je jakichkolwiek informacji na temat 
działań podejmowanych przez radę 
osiedla i miasto na rzecz osiedla”. 
Inna wrocławianka napisała: „Jako 
mieszkanka sąsiadująca z Stadionem 
Olimpijskim, nie wiem, jakie imprezy 
się tam organizuje”.

Mieszkańcy podkreślali też deficyt 

wiedzy o otwartych spotkaniach, kon-
sultacjach społecznych dotyczących 
ich osiedla. „Kiedy odbywają się kon-
sultacje społeczne, gdzie i kiedy moż-
na zgłaszać swoje uwagi, komentarze, 
propozycje. Brakuje inicjatyw, które 
integrowałyby osiedle, starą i nową 
część” – wyliczał jeden z badanych.

Wstępny sondaż odby wał się 
za pomocą ankiety internetowej.

Na pytania odpowiedzieli miesz-
kańcy różnych dzielnic, m.in. Leśni-
cy, Psiego Pola - Zawidawia, Krzy-
ków, Biskupina, Stabłowic, Nowego 
Dworu, Ołbina, Ołtaszyna, Kleczko-
wa, Sępolna, Muchobora, Osobowic, 
Gaju i Wojszyc. Wśród nich byli radni 
osiedlowi (12% ankietowanych), np. 
z Biskupina, Grabiszyna-Grabiszynka, 
Psiego Pola-Zawidawia, Osobowic-
-Rędzina, Leśnicy, Tarnogaju. 

W badaniu wzięły udział kobiety 
(53%) i mężczyźni (47%). Osoby mło-
de, do 34 roku życia (35%), w wieku 
od 35 do 54 lat (48%) i starsze. Ankie-
tę wypełniły osoby o różnych pozio-
mach wykształcenia.

Druga część badania będzie reali-
zowana wśród mieszkańców i nowo 
wybranych rad osiedli.

Ewa Miszczuk, 
członek Rady Osiedla Psie Pole - Zawidawie Badanie odbywa się na zlecenie cza-

sopism „Wrocławianin – Kalejdoskop 
Miejski” i „Rita Baum”. Realizacja: 
Common Task

GŁODNI INFORMACJI O OSIEDLACH
Na początku roku wrocławianie wzięli udział w pierwszym etapie badania  „Wrocławskie osiedla – dostęp mieszkańców do informacji”. Badaczy interesowały  opinie na temat 
dostępu do informacji o tym, co się dzieje w najbliższej okolicy, na  osiedlu. Mieszkańców zapytano też, jakich wiadomości najbardziej im brakuje.

14,2%

22,1%

23,9%

25,7%

26,5%

31%

41,6%

42,5%

45,1%

53,1%

55,8%

60,2%

62,8%

Wywiady z ciekawymi ludźmi, mieszkaocami 

Lokalna gospodarka 

Wydarzenia sportowe, aktywność sportowa 

Grupy wsparcia, organizacje społeczne, charytatywne 

Oferty lokalnych firm 

Lokalna tradycja, historia, atrakcje turystyczne 

Akcje, wydarzenia społeczne, charytatywne 

Porady dla mieszkaoców – gdzie i jak załatwić swoje sprawy 

Bezpłatne usługi dla mieszkaoców 

Akcje, wydarzenia kulturalne

Komunikacja miejska, inwestycje drogowe 

Informacje o pracach radnych osiedlowych, miejskich 

Inwestycje miejskie, przetargi 

Jakie informacje na temat osiedla, najbliższej okolicy najbardziej Pana/ią interesują? 

3%

24%

33%

39%

1%

Jak ogólnie ocenia Pan/i dostęp do różnych informacji 
na temat osiedla, na którym Pan/i mieszka?

Jest zdecydowanie wystarczający

Jest raczej wystarczający

Jest raczej niewystarczający

Jest zdecydowanie niewystarczający

Inna odpowiedź
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Dzieła zaprezentowane w ramach 
ekspozycji, to już 4 edycja programu 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
„Trening Umiejętności społecznych”.

Na otwarciu zebrali się ucznio-
wie, ich koledzy, rodzice oraz pro-
wadzący projekt nauczyciel- Marek 

Kolano. Sporo dobrych emocji, bo 
to przecież wynik wielu godzin pra-
cy, ponad półrocznych zajęć. Teraz 
wszyscy mogli wreszcie zobaczyć 
uwieńczenie swoich wysiłków, wy-
stawa już zainteresowała pasaże-
rów znajdujących się na dworcu. 
Dla tych młodych ludzi to jedne  

z pierwszych doświadczeń zwią-
zanych z ich przyszłą pracą, strach 
przed konfrontacją z innymi ludźmi 
ale i satysfakcja z ukończonego pro-
gramu. Warto dopóki trwa wystawa 
przejść się na dworzec i zobaczyć 
bardzo ciekawe prace młodych 
grafików i fotografików. Wystawa 

potrwa do 14 maja. W projekcie 
wzięli udział uczniowie: Dominika 
Wojtowicz, Karolina Wasilewska, 
Joanna Broniarczyk, Konrad Chrza-
nowski, Marcel Gierałtowski, Hu-
bert Gontarczyk, Damian Gurbiel, 
Agnieszka kot, Marzena Zaręba.

Aleksandra Wiśniewska

„EMOCJE, WYOBRAŹNIA, RELACJE”.
NASTOLETNI ARTYŚCI Z WROCŁAWIA PREZENTUJĄ 
SWOJE PRACE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Autor: Hubert Gontarczyk, tytuł: forgotten lightsaber

Wspólny atak na lodówkę
Jak uczyły nas nasze babcie – śnia-

danie to najważniejszy posiłek w cią-
gu dnia. Zanim jednak  siądziecie do 
stołu warto wspólnie przygotować 
posiłek. I to nie byle jaki! Bądźcie 
kreatywni.  Kanapka w kształcie ryby, 
ośmiornica z parówki, muchomory z 
jajek i pomidorów – możliwości  ma-
cie mnóstwo, a i śmiechu na pewno 
nie zabraknie.   

Ahoj przygodo!
Koniecznie zaplanujcie z pocie-

chą wspólne popołudnie. Niech ten 
dzień będzie inny niż zwykle.  Za-
stanówcie się czy chcecie spędzać 
go sami, czy zamierzacie zaprosić 
także innych rodziców ze  swoimi 
pociechami. Może warto wybrać się 
za miasto? Wspólny wypad na Ślężę 
czy Zalew  Mietkowski z pewnością 
spodoba się dziecku. Doskonałym 
pomysłem będzie także wycieczka  

rowerowa lub piknik. Nie zapomi-
najcie jednak o tym, że zmiana oto-
czenia nie wystarczy.  Zaangażujcie 
się w zabawę, pograjcie z dzieckiem 
w berka, wspólnie szukajcie skarbów 
w lesie.  Może będziecie puszczać la-
tawce albo pogracie w podchody?

Deszczowo za oknem? To żaden 
problem, wasz dom to skarbnica po-
mysłów na dobrą zabawę. Gdy  na 
dworze szaro i buro możecie spędzić 
czas w świecie kolorów. Świetnie 
sprawdzą się farby do  malowania 
palcami. Powstałe w ten sposób ar-
cydzieła mogą potem ozdobić Waszą 
lodówkę. Szafy  skrywają stare, daw-
no nie noszone ubrania? Wspólnie je 
przeróbcie, przebierzcie się, a na ko-
niec  zaproście znajomych i rodzinę 
na wspólny teatrzyk.

Zanim zmorzy was sen
Po dniu pełnym wrażeń warto za-

dbać o chwilę spokoju. Wieczór spę-
dzony w rodzinnej atmosferze,  przy 

ulubionym filmie czy planszówkach 
będzie miłym zakończeniem dnia. 
Nie zapomnijcie tylko  o buziaku na 
dobranoc!

Anna Wójcik

ŚWIĘTO MAŁYCH ODKRYWCÓW
Piknik, zabawa w podchody, a może wyprawa do parku linowego? Dzień dziecka zbliża się do  nas wielkimi krokami. Maluchy z pewnością nie mogą się już doczekać niespodzia-
nek, które  szykują dla nich rodzice. Stworzyliśmy więc przewodnik, po ciekawych sposobach na  świętowanie tego dnia..

Nietypowa wystawa zawisła 
18 kwietnia w holu Dworca 
Głównego PKP we Wrocławiu. 
Prace wystawili bardzo młodzi 
twórcy z wrocławskiego Tech-
nikum nr 15. 



nr 4(37), maj 201710

na historii śląskiego piłkarza Jana 
Banasia, w którego wciela się Ma-
teusz Kościukiewicz. Za reżyserię 
odpowiada Jan Kidawa-Błoński, au-
tor Skazanego na Bluesa i Różyczki. 
W pozostałych rolach m.in.: Seba-
stian Fabijański, Karolina Szymczak, 
Eryk Lubos i Magdalena Cielecka.

19 maja
 Jeden z najbardziej eksperymen-

tujących i cenionych amerykańskich 
reżyserów – Terrence Malick, powra-
ca z nowym filmem zatytułowanym 
Song to Song. Napisany przez Ma-
licka scenariusz opiera się na dwóch 
trójkątach miłosnych, dla których 
tło stanowi scena muzyczna Austin 
w Teksasie. Znając twórczość reży-
sera możemy spodziewać się jednak 
luźnego formalnie i poetyckiego ob-
razu poruszającego wiele wątków.  
W ostatnim wywiadzie Malick przy-
znał jednak, że zamierza wrócić do 
kręcenia filmów z bardziej statycz-
nymi scenariuszami. Tymczasem 
zapraszamy na jego najnowsze 
dzieło. Zachęcić mogą zdjęcia trzy-
krotnego zdobywcy Oscara i wielo-
letniego współpracownika reżysera 
– Emmanuela Lubezkiego oraz bo-
gata obsada: Ryan Gosling, Rooney 
Mara, Michael Fassbender, Natalie 
Portman i Cate Blanchett.

Fanom thrillerów osadzonych  
w klimatach sci-fi proponujemy se-
ans filmu The Circle. Krąg, oparte-
go na powieści Dave’a Eggersa pod 
tym samym tytułem. Historia skupia 
się na młodej kobiecie, która otrzy-
muje pracę w potężnej firmie infor-
matycznej „Krąg”. Zafascynowana 
osobą jej założyciela – Eamona Ba-
ileya, powoli staje się pionkiem w 
jego grze. W rolach głównych Emma 
Watson oraz Tom Hanks. Na ekranie 
zobaczymy również Billa Paxtona 
 w jego ostatniej roli. Aktor zmarł 
26 lutego 2017 roku.

26 maja
Jack Sparrow powraca! Tym razem 

wyruszy po Trójząb Posejdona, aby 
powstrzymać gniewnego kapitana 
Salazara, który po ucieczce z mi-
tycznego więzienia pragnie zgładzić 
wszystkich piratów. Piraci z Kara-
ibów: Zemsta Salazara to już piąty 
film popularnej serii. Tym razem u 
boku Johnny’ego Deepa zobaczymy 
zdobywcę Oscara Javiera Bardema – 
w roli tytułowego korsarza. W filmie 
powróci również Kapitan Barbaros-
sa, odgrywany przez genialnego 

Geoffreya Rusha.
Jeśli zastanawialiście się, dlaczego 

Smerfetka jest jedyną dziewczyną 
w wiosce, to musicie wybrać się na 
najnowszy film o słynnych niebie-
skich istotach! Chodzi oczywiście  
o Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski. Nie zabraknie uwielbia-
nych przez wszystkich postaci Papy 
Smerfa, Ważniaka, Ciamajdy i Garga-
mela. Film dla małych i dla dużych!

2 czerwca
Wraz z początkiem czerwca do 

kin wejdzie widowisko Wonder Wo-
man. Jedna z najsłynniejszych żeń-
skich bohaterek komiksów wreszcie 
dostaje swój pełnometrażowy film. 
Czy historia Diany, amazońskiej 
księżniczki okaże się rozwiązaniem 
problemów, z jakimi bor yka się 
ostatnio uniwersum DC Comics?  
W roli głównej Gal Gadot, a za kame-
rą autorka głośnego filmu Monster 
– Patty Jenkins.

Daniel Świerczewski

KULTURA

Muzyka:
Maj we Wrocławiu jak zawsze roz-

poczyna się najlepszym wiosennym 
festiwalem rockowym w Polsce. To 
tylko pobudza apetyt na kolejne 
muzyczne doznania, a takich z pew-
nością nie zabraknie.

10 maja zapraszamy do Starej 
Piwnicy na koncert brytyjskiego 
zespołu Theatre of Fate. Założona 
w 1980 r. post-punkowa grupa była 
inspiracją dla KULTU w ich początko-
wym okresie działalności. Muzycy za-
grają we Wrocławiu w ramach trasy 
promującej wydany w 2016r. album 
„Kinshi”.

Fani  hip -hopu powinni z are -
zerwować sobie czas na 13 maja. 
W klubie Pralnia wystąpi bowiem 
holenderska grupa Dope D.O.D. Ze-
spół powstał w 2006r., ale pierwsze 
sukcesy zaczął odnosić w 2011r., kie-
dy debiutancki singiel What happe-
ned zaczął zdobywać popularność 
w serwisie YouTube. Obecnie utwór 
ma ponad 26 milionów wyświetleń.  
Dope D.O.D jest ponadto laureatem 
European Border Breakers Awards.

 W dniach 19-27 maja w Narodo-
wym Forum Muzyki odbędzie się  
8. edycja Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Elektroakustycz-
nej „Musica Electronica Nova”. 
Jego pierwsza odsłona miała miejsce 
w 2005r., zdobywając wówczas Wro-
cławską Nagrodę Muzyczną, a dwa 
lata później „Polityka” oraz „Tygo-
dnik Powszechny” ogłosiły festiwal 
najciekawszym wydarzeniem sezo-
nu 2007. Koncepcja zakłada połącze-
nie muzyki elektronicznej, studyjnej 
i live z muzyką instrumentalną, te-
atrem oraz sztuką video. Festiwal 
zainauguruje koncert amerykań-
skiego kompozytora Johna Zorna z 
orkiestrą symfoniczną. Oprócz John 
Zorn & Symphony Orchestra, ar-
tystę zobaczymy również 20 maja 
podczas występu John Zorn & The 
Gnostic Trio, podczas którego mu-
zyk przedstawi muzykę kameralną 
w akompaniamencie gitary, harfy i 
wibrafonu.

R ó w n i e ż  1 9  m a j a  w  K i n i e 
Nowe Horyzonty rusza 3-dniowy 
Bass & Beat Festival. Wydarzenie 
obejmuje koncerty, wykłady i warsz-
taty na temat kontrabasu, gitary ba-
sowej oraz wszelkich wariacji związa-
nych z tymi instrumentami. Podczas 
festiwalu wystąpi chociażby wirtuoz 

kontrabasu Renaud Garcia-Fons, 
którego solowy koncert wspierać 
będą jedynie basowe loopy, a wi-
dzowie otrzymają możliwości podzi-
wiania kunsztu, precyzji i fonicznej 
wyobraźni francuskiego muzyka. 
Wśród polskich artystów zobaczymy 
m.in.: Marcina Pendowskiego, wy-
stępującego w projekcie Pendofsky, 
który w 2015r. otrzymał Mateusza 
Trójki. Jego muzyka sięga do korze-
ni jazz fusion z elementami rocka  
i funku. Festiwal zaszczyci również 
Janek Gwizdala – brytyjski basista 
jazzowy polskiego pochodzenia, 
który ma na koncie współpracę z Pa-
tem Methenym, Johnem Mayer’em, 
Mike’em Sternem, czy Marcusem 
Millerem. Bass & Beat Festival orga-
nizuje Agencja Artystyczna ArtAnima 
we współpracy z Akademią Muzyczną 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Nie opuszczając jazzo-
wych klimatów zaprasza-
my na koncert gdańskiej 
grupy Pink Freud, która 
wystąpi we Wrocławiu 
20 maja w Sali Koncer-
towej Radia Wrocław  
w  r a m a c h  t r a s y  P i n k 
Freud Plays Autechre, 
promującej w ydany w 
2016r. album pod tym 
samym tytułem. Orygi-
nalne podejście muzy-
ków do jazzu przyniosło 
zespołowi wiele presti-
żowych nagród. Mają na 
koncie wiele koncertów 
za granicą. Odwiedzili 
chociażby Japonię, Mek-
syk, Chile, Peru, Argen-
tynę, Niemcy, Francję, 
Włochy, Szwecję i wie-

le innych europejsk ich krajów. 
Z każdym swoim występem spotyka-
li się z entuzjastycznym przyjęciem 
zarówno widowni, jak i krytyków.

Na zakończenie maja w Hali Stu-
lecia wystąpi duńska artystka Agnes 
Obel. Jej muzyka inspirowana jest 
twórczością Roya Orbinsona, Joni 
Mitchell i PJ Harvey. Trzy wydane 
albumy uczynił y Dunkę jedną z 
najbardziej rozpoznawalnych euro-
pejskich piosenkarek na świecie. Jej 
płyty pokryły się platyną i złotem we 
Francji, Holandii, Belgii i oczywiście 
Danii. Koncert Agnes Obel odbędzie 
się 30 maja.

Film
W maju czekają na nas same gorą-

ce premiery! 

12 maja
Do kin wchodzi jeden z najbar-

dziej oczekiwanych tytułów 2017 
roku – Obcy: Przymierze w reżyserii 
Ridleya Scotta. Autor kultowego już 
8. pasażera „Nostromo”, po nie-
przychylnych ocenach krytyków, ja-
kie zebrał za Prometeusza, konty-
nuuje historię w nim przedstawioną 
i skupia się na losach załogi tytu-
łowego „Przymierza”, czyli statku 
osadniczego, który trafia na obcą 
planetę. W roli głównej Katherine 
Waterston oraz Michael Fassbender. 
Autorem zdjęć jest polski operator 
– Dariusz Wolski, współpracujący ze 
Scottem od czasów wspomnianego 
Prometeusza.

Tego dnia swoją premierę będzie 
miał również długo oczekiwana 
polska produkcja Gwiazdy, oparta 

MUZYKA, FILM I WROCŁAW. MAJ 2017
„Wiosna wybuchła mi prosto w twarz!” – jak śpiewał Organek. Grille, długie spacery, przejażdżki rowerami. A co z kulturą? Na nią zawsze znajdzie się czas! Zapraszamy na prze-
gląd najciekawszych wydarzeń muzycznych we Wrocławiu oraz najbliższego repertuaru kin.

fot. filmweb.pl

fot. filmweb.pl

fot. wroclaw2016.pl

fot. wrocław.pl



XXVI FESTIWAL

WROCŁAW, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, LĄDEK-ZDRÓJ, 
JELENIA GÓRA, RADKÓW, BIELAWA, KŁODZKO, STRZEGOM

11-14, 18-21, 23-28 MAJA 2017

Dyrektor artystyczny Maciej Kieres
Dyrektor organizacyjny Robert Chmielarczyk
Dyrektor OKiS we Wrocławiu Igor Wójcik

    Patronat honorowy nad festiwalem objęli:
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szwed
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski

11 maja 2017, czwartek, godz. 2000

NFM we Wrocławiu, Sala Czerwona
L. NOWAK harfa   K. CZOPKA harfa

POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT 
A. KOSENDIAK dyrygent

W programie utwory G.Ch. Wagenseila, 
G.F. Haendla, J. Haydna

12 maja 2017, piątek, godz. 1900

Stary Klasztor, Wrocław
K. THOMAS sopran  T. CZECHAK lutnia 
D. JAKUBOWSKI poezja i prowadzenie
Williama Szekspira muzyczny bankiet

12 maja 2017, piątek, godz. 1830

kościół św. Jadwigi, Ząbkowice Śląskie
13 maja 2017, sobota, godz. 1700

kościół Narodzenia NMP, Lądek-Zdrój
14 maja 2017, niedziela, godz. 1800

kościół św. Doroty, Radków
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ TIBORYUS
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne

Muzyka renesansu 

14 maja 2017, niedziela, godz. 1030

Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra
S. DRAGAN skrzypce  L. NOWAK harfa

ORKIESTRA FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ
A. KOZA dyrygent

W programie utwory A. Vivaldiego, N. Pa-
ganiniego, G.Ch. Wagenseila, W.A. Mozarta

14 maja 2017, niedziela, godz. 1600

Klub Muzyki i Literatury, Wrocław
MAREK DYŻEWSKI

wykład Hildegarda von Bingen 
i jej głos słany ku niebu

18 maja 2017, czwartek, godz. 1900

Sala Wielka Ratusza, Wrocław
ZESPÓŁ MUSICA PER GAUDIUM (CZECHY)

Muzyka w labiryncie czasu

19 maja 2017, piątek, godz. 1900

Oratorium Marianum, Wrocław
J. PIETRZAK skrzypce 

A. RUPOCIŃSKA klawesyn
Sonaty Jana Sebastiana Bacha

20 maja 2017, sobota, godz. 1900

kościół śś. Piotra i Pawła, Wrocław
J. KOWALSKI I KLUB ŚWIĘTEGO LUDWIKA
Parthenomelica czyli pienia staropolskie 

o Najświętszej Pannie

20 maja 2017, sobota, godz. 1830

kościół Bożego Ciała, Bielawa
DUET OAK BROTHERS

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ TIBORYUS
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne

M. ŁAWNICZAK lutnia, śpiew
Muzyka renesansu i baroku

21 maja 2017, niedziela, godz. 1800

kościół Opatrzności Bożej, Wrocław
J. KLISOWSKA sopran E. MARCINIEC alt

Ł. WILDA tenor  J. BUTRYN bas
WROCŁAW BAROQUE ENSEMBLE

A. KOSENDIAK dyrygent
Sonaty i Kantaty Jana Sebastiana Bacha

23 maja 2017, wtorek, godz. 1900

Stary Klasztor, Wrocław
ZESPÓŁ THE 5TH SEASON

W programie A. Vivaldi – Koncerty z cyklu 
Cztery Pory Roku w wykonaniu jazzowym

24 maja 2017, środa, godz. 1700

Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław
M. ŁAWNICZAK lutnia, śpiew

Angielskie pieśni lutniowe XVI i XVII w.

25 maja 2017, czwartek, godz. 1900

Sala Wielka Ratusza, Wrocław
J. KARPETA viola da gamba A. BIRULA  teorba

Muzyka francuskiego baroku

26 maja 2017, piątek, godz. 1900

Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra
J. PRZYBYLSKA-NOWAK fortepian

J. PIETRZAK skrzypce
ORKIESTRA FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ

R. KABARA dyrygent
W programie utwory F. Mendelssohna 

i L. van Beethovena

27 maja 2017, sobota, godz. 1900

Oratorium Marianum, Wrocław
J. KLISOWSKA sopran A. GARDINI sopran

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ (WŁOCHY)
Viola da gamba i antyfony maryjne na wiedeń-

skim dworze w czasach późnego baroku.

28 maja 2017, niedziela, godz. 1400

kościół Wniebowzięcia NMP, Kłodzko
28 maja 2017, niedziela, godz. 1800

Bazylika Mniejsza w Strzegomiu
ZESPÓŁ GREGOŁY

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ ROCAL FUZA
R. DEMBIŃSKI kierownictwo muzyczne

M. ŁAWNICZAK  lutnia, śpiew
Muzyka renesansu i baroku

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU     www.facebook.com/Maj.z.MuzykaDawna

Bilety na koncerty 11 i 21 maja do nabycia w kasach NFM i na godzinę przed koncertami – normalny 20 zł, ulgowy 10 zł. Bilety na koncerty 12 i 23 maja do nabycia w Starym Klasz-
torze na godzinę przed koncertami – normalny 20 zł, seniorzy 5 zł. Bilety na koncert 20 maja do nabycia w kościele śś. Piotra i Pawła na godzinę przed koncertem – normalny 10 zł, 
seniorzy 5 zł. Pozostałe koncerty – wstęp wolny. Studenci i uczniowie na podstawie ważnej legitymacji – wstęp wolny na cały Festiwal (nie dotyczy koncertów w dniach 11 i 21 maja).

Współorganizator 
festiwalu

Patroni medialni

Festiwal zrzeszony w Europejskim 
Związku Muzyki Dawnej

Akademickie Stowarzyszenie Kultury WAGANT 

Partnerzy festiwalu

Dofi nansowano 
ze środków 

Ministra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego www.wroclaw.pl

FESTIWAL WSPÓŁFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW

MUZEUM MIEJSKIE
WROCŁAWIA

Projekt sfi nansowany 
z budżetu 

Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego

PARTNER 
GŁÓWNY 

FESTIWALU FI L H A R MO N I A 
DOLNOŚL ĄSK A 

W JELENIEJ GÓRZE

caffe



nr 4(37), maj 201712

Jak na restaurację na wodzie przy-
stało, w karcie dań Barki Tumskiej 
znajdziemy przede wszystkim da-
nia z ryb. Nie dziwi zatem fakt, że 
szef kuchni Michał Proć proponuje 
do naszego konkursu przystawkę o 
marynistycznym charakterze. Nazwa 
tego dania brzmi nieco egzotycznie. 
Zastanawiacie się, co to jest?

To po japońsku ryba krótko sma-
żona lub gotowana na dużym ogniu, 
której środek pozostaje surowy. Po-
nieważ restauracja jest certyfikowa-
nym członkiem sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Dolnego Śląska w ra-

mach Europejskiej Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego – a to zobowiązuje – do 
przygotowania pokładowych dań 
wykorzystywane są m.in. produkty 
regionalne. W przypadku prezento-
wanego dania są to… rodzime buraki.

Szef kuchni przez dwanaście lat 
pracował w Barcelonie. W kuchni 
lubi wyzwania, kreowanie dań nie-
banalnych, to przynosi mu satysfak-
cję. Oczywiście największą nagrodą 
jest zadowolenie gości, a właściwie 
ich wysublimowanych podniebień. 
Zresztą sami się o tym przekonajcie!

Barka Tumska jest miejscem, w 

którym przywiązanie do rodzimej 
tradycji wychodzi naprzeciw otwarto-
ści na nowe doznania kulinarne. Stąd 
pomysł na tataki. Wróćmy zatem do 
naszego konkursowego dania. Polę-
dwiczki z łososia obsmaża się z każdej 
strony, tak by środek pozostał surowy. 
Następnie rybę kroi się w bardzo cien-
kie plastry i układa na półmisku.

Wprawdzie carpaccio powinno być 
robione wyłącznie z wołowiny, ale na-
zwa przyjęła się do sposobu podania 
różnych komponentów w postaci 
cienkich plastrów. W takim charak-
terze mogą wystąpić także buraki. 

Ugotowane i ostudzone warzywo 
wystarczy obrać i pokroić w bardzo 
cienkie plastry, a następnie ułożyć 
obok ryby.

Ważnym akcentem dania jest sos, 
którego receptura jest tajemnicą 
szefa kuchni. Mogę Wam powie-
dzieć tylko to, że wśród składników 
wykorzystanych do przygotowania 

konkursowego dania są także: oliwa 
z oliwek, sok z limonki, ksantan, majo-
nez, wasabi oraz czarny sezam.

NASZ PLEBISCYT - WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE

Od poprzednego numeru, w ko-
lejnych wydaniach naszego mie-
sięcznika prezentujemy różne  dania, 
serwowane we wrocławskich restau-
racjach. Nie określamy, jakie to mają 
być dania – zupy,  dania drugie czy 
desery. Być może wybierzecie potra-
wę, która zaskoczy nas wszystkich.

Wyznaczyliśmy jednak kryteria, 
jakie powinna spełniać potrawa, by 
można ją było zaprezentować w na-
szym plebiscycie.

Wystarczy spełnić jeden z niżej wymienio-
nych warunków:

1. Każda potrawa powinna być 
skomponowana z dolnośląskich pro-
duktów regionalnych,  lokalnych lub 
tradycyjnych.

2. Powinna wpisywać się w popu-

larny obecnie nurt w gastronomii: 
tradycyjne produkty –  nowoczesna 
kuchnia.

3. Danie ma mieć charakter histo-
ryczny – nawiązywać do wrocław-
skich receptur z przełomu XIX i  XX 
wieku oraz okresu do 1945 roku.

Do udziału w plebiscycie zaprasza-
my wrocławskie restauracje. Mamy 
nadzieję, że pomożecie  am i wska-
żecie te miejsca, w których możemy 
znaleźć ciekawą kuchnię, wywodzą 
się z tradycji  naszego miasta i bliską 
tej tradycji.

Wszystkie informacje oraz regu-
lamin plebiscytu znajdziecie na na-
szej stronie  www.wroclawianin.info,  
Facebooku facebook.com/wroclawia-
nin.info oraz Instagramie instagram.
com/wroclawianin_info/ – tu będzie-

my zamieszczać zdjęcia kolejnych 
potraw  proponowanych przez sze-
fów wrocławskich restauracji. Także  
na FB można oddawać głosy na  pro-
ponowane dania.

Zachęcamy do zabawy – odwiedzajcie 
restauracje i próbujcie plebiscytowych po-
traw – na hasło „Wrocławianin” otrzymacie 
10% rabatu na danie, które zostało zgło-
szone do  plebiscytu.

Życzmy smacznego i dobrej zaba-
wy. Dla głosujących mamy atrakcyjne 
nagrody, a nagrodą główną jest wy-
jazd weekendowy dla dwóch osób.

Plebiscyt będzie  zakończony 
podczas Wrocławskiego Święta Dyni 
w Ogrodzie Botanicznym na początku  
października – wówczas dowiemy się,  
co lubią jadać wrocławianie.

W podjęciu decyzji pomaga redak-

torka naszego działu kulinarnego: 
Barbara Jakimowicz- Klein – członek 
Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej, au-
torka popularnych książek kulinarnych.

Izabela  Siwińska

WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE
Wrocław niejedno ma oblicze, także oblicze kulinarne. Jest wielokulturowe, wielodaniowe i  wielosmakowe. Zatem jak smakuje Wrocław? Chcemy, dowiedzieć się tego od Was 
–  naszych czytelników, a przede wszystkim wrocławian. Dlatego zapraszamy Was do udziału  w naszym plebiscycie pod nazwą „Wrocławianie wybierają swoje danie".

Barbara Jakimowicz-Klein

Plebiscyt wspierają:

TATAKI Z ŁOSOSIA I CARPACCIO Z BURAKA

Barka Tumska 
Wyspa Słodowa 10

50-266 Wrocław
tel.: 71 322 60 88/99

e-mail: hotel@hotel-tumski.com.pl
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Smażony f i let z sanda-
cza, podany z gołąbkiem  
z kiszonej kapusty i sosem 
z borowików. To prawdziwa 
kwintesencja dolnośląskich 
smaków.

 A zatem po kolei: san-
da c z  p o ch o d z i  z  D o l iny 
B ar yc z y,  c z y l i  do lnoślą -
s k i e g o  „ z a g ł ę b i a ”  r y b 
słodkowodnych; borowiki  
z „Runolandu” z Borów Dol-
nośląskich; kasza gryczana  
z „Doliny Gryki” z Między-
lesia ,  a  k apus t a k is zona 
metodą tradycyjną, bez konserwantów –  
z gospodarstwa rolnego Michała Sznajdera.  
Na wyjątkowy smak gołąbka wpływa także do-
dany do farszu ser ślubowski typu ricotta. Nie 

bez znaczenia jest to, że sery ślubowskie robio-
ne są z mleka z małych gospodarstw, w których 
krowy są wypasane na naturalnych pastwiskach  
w Dolinie Baryczy. 

NASZ PLEBISCYT - WROCŁAWIANIE WYBIERAJĄ SWOJE DANIE

JESIOTR SOUS VIDE 
I BARSZCZ WROCŁAWSKI

Jesiotr sous vide z musem z zielonego 
groszku, podany w sosie z szyjek rakowych 
i kopru  włoskiego

Jesiotr pochodzi z Doliny Baryczy. Do 
przygotowania dania Zbigniew Koźlik wyko-
rzystuje sous  vide, czyli próżniową metodę 
gotowania w niskiej temperaturze. Ryba go-
tuje 15-20 minut się w  specjalnym urządzeniu  
w temperaturze 580C.

Smakowitymi dodatkami są mus z młode-
go zielonego groszku z odrobiną bazylii oraz 
sos z szyjek  rakowych i kopru włoskiego, do-
prawiony białym winem. Danie oryginalnie 
prezentuje się na  kamieniu ze Strzegomia, co 
dodatkowo podkreśla regionalny charakter 
tego specjału.

Barszcz wrocławski
Klasyczny lwowski barszcz pan Zbigniew 

gotuje zgodnie z recepturą swojej teścio-
wej.  Oczywiście wykorzystuje pochodzą-
ce z regionu produkty. Do wywaru z jarzyn  
i boczku  wędzonego, żeberek wędzonych lub 
wędzonej kiełbasy dodaje suszone borowiki. 
Nieodzownym  komponentem jest dodawa-
na do zupy uprażona kasza gryczana. Zgodnie  
z przedwojennym  przepisem na koniec zupa 
zakwaszona jest sokiem z kiszonej kapusty lub 
ogórków. I jeszcze  świeże zioła: tymianek dla 
aromatu i koperek do podkreślenia smaku.

Restauracja hotelu HP Park Plaza 
ul. Drobnera 11/13 tel. 71 320 85 60
hpwroclaw@hotelepark.pl

A'LA RUSAŁKA

To placek z farszem do ruskich pierogów, 
białą kiełbasą, bekonem, sosem śmieta-
nowym, duszoną cebulą oraz szczypiorem  
i czarnuszką.

Ciasto jest delikatne, cienkie i lekko chru-
piące. Do ciasta dodana jest oliwa extra virgin, 
niewielka ilość drożdży, sól i woda. Pikanterii 
dodaje niewielka ilość czarnuszki.

Placek swój znakomity smak zawdzięcza 
dolnośląskim dodatkom, a są to: Twaróg 
Sudecki wędliny niemczańskie i ziemniaki 
od lokalnego producenta. Farsz – zrobiony  
z ziemniaków i sera (pół na pół) oraz duszonej 
cebuli – przyprawiony jest tylko solą i świeżo 
zmielonym pieprzem.

Mania Smaku  
godziny otwarcia:  
wtorek – niedziela 11.45-22.00   
zamówienia telefoniczne:  
71 307 75 75; tel. kom. 730 077 575   
odbiór osobisty:  
Ślężna 217   
www.maniasmaku.pl   
www.facebook.com/
ManiaSmakuPizzeria

Esencjonalny bu-
l i o n  n i e z r ó w n a ny 
s m a k  z a w d z i ę c z a 
grzybom pochodzą-
cym z nieskażonych 
terenów Borów Dol-
nośląskich.

A pierożki? Ciasto 
zrobione jest z do-
skonałej jakości mąki 
z Młyna Jordanów. 
Warto wiedzieć, że 
młynarze spod Lwo-
wa mielą w Jorda-
nowie Śląskim mąkę  
w poniemieckich ma-
szynach. Asortyment 
w y r o b ó w  t w o r z ą 
wszystkie gatunki mąki pszennej i żytniej, 
a produktem flagowym jest chleb z młyna 
żytni na zakwasie.

Wróćmy do pierożków:  otóż  ich nadzieniem 

jest cielęcina, zmielona razem z warzywami,  
z którymi się gotowała. To danie z pewno-
ścią na długo zapadnie w waszej pamięci  
i sprawi, że będziecie częstymi gośćmi  
p. Grzegorza!

BULION GRZYBOWY 
Z PIEROŻKAMI CIELĘCYMI

Art Hotel ul. Kiełbaśnicza 20 Wrocław, tel. 71 787 71 00, www.arthotel.pl

SMAŻONY FILET Z SANDACZA 
Z GOŁĄBKIEM Z KAPUSTY
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Twoja skóra, zadbaj o nią wcześniej
Zacznijmy od początku, czyli od 

pielęgnacji skóry, ponieważ stan 
skóry ma wpływ na wygląd i trwa-
łość makijażu. Im szybciej zaczniesz 
tym lepsze będą efekty. Optymalny 
czas to 6 miesięcy przed ślubem. 
Warto wybrać się wcześniej do salo-
nu kosmetycznego w celu ustalenia 
serii zabiegów. Jeśli nie masz już tyle 
czasu, to najpóźniej 3-4 tygodnie 
przed ślubem możesz wybrać się 
na zabieg bardziej relaksująco-na-
wilżający. Ważne są też zabiegi typu 
domowe SPA, np. wyznacz jeden 
wieczór w tygodniu, kiedy wykonasz 
peeling i maseczkę dopasowaną do 
twojej cery. Warto też wyrobić sobie 
nawyk picia dużej ilości wody, ma to 
ogromny wpływ na stan naszej skóry 
i pomaga rozwiązać wiele proble-
mów urodowych.

Makijaż
Zakładam, że masz już swój plan 

urody. Czas pomyśleć o makijażu, 
warto poszukać inspiracji w interne-
cie lub w magazynach modowych.  
Na początku wybieraj wszystko co ci 
się podoba. Potem przejrzyj cały zbiór 
inspiracji, czy jest jakiś element w ma-
kijażu, który powtarza się na każdym 
zdjęciu, np. mocne usta czy subtelny 
makijaż oka. Następnie sprawdź czy 

modelki, które prezentują makijaż 
mają podobny do ciebie typ urody, np. 
gdy oglądasz zdjęcie brunetki o orze-
chowych oczach, a ty jesteś blondynką 
o zielonych oczach to ten sam maki-
jaż u ciebie będzie wyglądać inaczej. 
Zatem z całego zbioru inspiracji wyszu-
kaj zdjęcia z modelkami o zbliżonej do 
ciebie urodzie. Dzięki takiej metodzie 
łatwo znajdziesz inspiracje dla siebie.

Wizażysta, nie na ostatnią chwilę
Znajdź wizażystkę, najlepiej za-

pytaj w swoim otoczeniu, kto jest 
sprawdzony i polecany. Skontaktuj 
się z wybraną wizażystą - pierwsze 
pytanie o wolny termin. Optymalnym 
czasem zapisania się na makijaż to 
ok. 6 miesięcy. Zależy to od daty Two-
jego ślubu, jeśli bierzesz ślub w kwiet-
niu, maju, lipcu to większa szansa na 
wolny termin z krótszym wyprzedze-
niem. Natomiast jeśli bierzesz ślub 
w miesiącach najbardziej popular-
nych: czerwiec, sierpień, wrzesień, 
październik to wyprzedzenie rezer-
wacji może być czasami nawet dłuż-
sze niż 6 miesięcy (tak, magia litery 
“r” nadal działa). Jeśli sprawa terminu 
jest wyjaśniona to można przejść do 
ustalania szczegółów.

Makijaż próbny
Na makijaż próbny warto umó-

wić się ok 3-1 miesiąca 
przed ślubem. Spotkanie 
próbne ma na celu stwo-
rzenie makijażu właści-
wego dla ciebie, biorąc 
pod uwagę styl wybra-
n e j  s u k i e n k i ,  d o d a t k i 
kolorystyczne do styliza-

c j i  o r a z  f r y z u r ę .  Ws z y s t ko  r a -
zem ma tworzyć niepowtarzalną 
i spójną całość. Makijaż próbny to 
też dobry czas, aby przedyskuto-
wać wybrane wcześniej inspiracje. 
Czasami jest tak, że podoba nam 
się podkreślone oko u kogoś na 
zdjęciu, a kiedy Ty masz tak pod-
kreślone oko, to czujesz się trochę 
nieswojo. Warto mówić o swoich 
odczuciach, aby ustalić czy w czymś 
po prostu się nie czujesz, czy jest to 
kwestia, że musisz się przyzwyczaić 
do trochę innego wyglądu. Próba 
ma też dać informację, czy wszyst-
kie użyte kosmetyki nie będą Cię w 
jakiś sposób uczulać lub podrażniać, 
a to są bardzo indywidualne sprawy. 
Nawet najlepszy, najdroższy tusz 
może kogoś uczulić. Jeśli masz aler-
gię lub wiesz, że jakiś kosmetyk lub 
składnik w kosmetykach wywołuje 
podrażnienie, to koniecznie poinfor-
muj o tym wcześniej. Jest to też czas 
na wspólne poznanie się, jeśli na-
dajecie na tych „samych falach”, to 
przygotowania ślubne będą jeszcze 
fajniejsze. Próbę najlepiej wykonać 
w świetle dziennym i przetestować 
przez cały dzień trwałość makijażu. 
Jeśli w dniu ślubu będzie więcej 
osób do pomalowania ustal też ko-
lejność malowania z wizażystką.

To już…
Oto nadszedł ten w ymarzony 

dzień. Tego dnia stosuj tylko spraw-
dzoną pielęgnację, to nie jest czas na 
eksperymenty. A czasem w emocjach 
różne pomysły przychodzą do głowy. 
W tym dniu postaraj się mieć jak naj-
mniej zadań na swojej głowie, daj 
sobie pomóc, oddeleguj wszystkie 
zadania, które tylko możesz. Warto 
czas przygotowań, w tym makijażu  
i fryzury przeżyć jako celebrację chwi-
li, rytuał. Mając spokojną głowę mo-
żesz w pełni oddać się specjalistom, 
co ułatwia pracę też drugiej stronie. 
Daj o siebie zadbać w tym dniu.

Najczęściej zadawane pytania
1. Czy makijaż wytrzyma całe wesele?

Często makijaż wykonywany jest 
wcześnie rano, ale jeśli są użyte pro-
fesjonalne kosmetyki i na koniec za-
stosuje się dobrej jakości utrwalacz 
to naprawdę makijaż będzie dobrze 
wyglądał do białego rana. Oczywiście 
elementy typu usta lub lekkie zmato-
wienie w strefie T (czoło, nos, broda) 
będą wymagać małej korekty, szcze-
gólnie jeśli w dniu twojego ślubu bę-
dzie bardzo gorąco.
2. Czy na makijaż umawiać się rano 
czy tuż przed ślubem?

W dniu ślubu czas mija bardzo szyb-
ko i zostawianie tego na ostatnia chwilę 
nie jest najlepszym pomysłem. Im bli-
żej ślubu tym udziela się więcej emocji, 
musisz jeszcze mieć czas na ubranie się 
i pozostałe przygotowania. Dlatego 
godziny poranne są dobrym czasem 
na makijaż i fryzurę, bo wtedy jesteś 
spokojniejsza.

3. Czy makijaż przetrwa jeśli będę 
płakać?

Jeśli jest utrwalony profesjonalnym 
utrwalaczem to tak. Wtedy najlepiej 
dać łzom swobodnie płynąć i chus-
teczką higieniczną zbierać wilgoć, ta-
kim delikatnym ruchem przykładania, 
absolutnie nic nie pocieraj.
4. Na co zwrócić uwagę wybierając 
wizażystkę?

Zawód wizażystki stał się bardzo 
popularny, zatem wybór jest dość 
duży. Zapytaj lub sprawdź czy dana 
wizażystka prowadzi f irmę. Jeśli 
tak, to oprócz tego, że płaci podatki 
i ubezpieczenie, to również podle-
ga kontroli sanepidu, masz większą 
gwarancję higieny pracy. Dodatkowo 
taka osoba podchodzi poważnie do 
swojej pracy, nie pozwoli sobie na 
sytuację, aby nagle odwołać makijaż 
ślubny, czyli nie zostawi Cię na lodzie. 
Niestety takie historie się zdarzają.  
Zapytaj jakie szkoły, kursy ukończyła, 
czy jest osobą, która ciągle doskonali 
swój warsztat pracy. Warto zapytać 
również od ilu lat maluje. Dlaczego to 
takie ważne? Ponieważ w dniu ślubu 
jest wiele emocji, doświadczona wiza-
żystka poradzi sobie z pracą pod presją 
czasu i nerwów. Także w razie nagłych 
wypadków typu opuchnięte oczy, 
wielki pryszcz, czy inne małe wypadki 
doświadczona osoba poradzi sobie, 
będzie umiała szybko zmodyfikować 
makijaż, tak aby wyglądał idealnie.

ZANIM POWIESZ TAK – MAKIJAŻ ŚLUBNY
Zbliżają się ciepłe miesiące, a wraz z nimi najbardziej popularne- miesiące ślubne. Na co zwrócić uwagę, jak się przygotować i jak wybrać idealny makijaż ślubny dla siebie.

WROSTYLE.COM

Roma Szafarek, mistrz wizażu i stylizacji 
oraz charakteryzatorka. Z makijażem ślubnym 

związana od 2004, a od 2011 roku wykonuje 
również upięcia ślubne. Prowadzi szkolenia dla 

firm i warsztaty dla kobiet, pracuje przy sesjach 
zdjęciowych. Współpracuje z magazynami  

i portalami ślubnymi oraz modowymi.  
www.instagram.com/roma_szafarek_makeup_hair/   
www.facebook.com/RomaSzafarekMakeupHairStyle/
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W tym roku, tak jak już w poprzed-
nim sezonie komunijnym królują 
wianki z żywych kwiatów, bez do-
datkowej sztucznej dekoracji, lub po 
prostu wpinane we włosy pojedyncze 
kwiatki margaretek czy eustomy. Ro-
dzaj kwiatów, wielkość wianka czy de-
koracji we włosach powinny być do-
brane indywidualnie do buzi, fryzury 
i sukienki. Dobrze jest zrobić kilka 
„przymiarek” rodzajów kwiatów, aby 
wybrać te pasujące naszej córce. 

Chłopcy – mogą uczyć się już jak 
wygląda gentelman i jeśli Komu-
nię przyjmują w garniturach a nie  
w albie, to warto wpiąć do butonier-
ki jeden większy lub kilka małych 
kwiatów. Bukiety, które chcieliby-
śmy podarować naszym dzieciom 
powinny być bukiecikami.  Biel 
z delikatnym różem dla dziewczynek 
i niebieskimi szafirkami dla chłopców 
to idealne, ponadczasowe rozwiąza-
nie.

- A co z dekoracją sali i stołem komunijnym?
Sugerowałabym dołożyć do tej 

wszechobecnej bieli trochę paste-
lowych kolorów. Mogą to być dro-
biazgi- kokarda, kolorowy wazonik 
lub po prostu kolorowy bukiecik.  
To bukiet może być tym kolorowym 
akcentem na stole. Na serwetkach 
można położyć zieloną gałązkę mir-
ty lub kwiatek. 

Znajdźmy na stole miejsce na 
świecę komunijną. Nie zapomnijmy 

też umieścić w wodzie bukietów od 
gości.  Wykorzystajmy je przy okazji 
robienia zdjęć, na pewno sprawi im 
to przyjemność.

Jeżeli mamy tylko trochę chę-
ci, umiejętności i czas –możemy 
zrobić takie dekoracje sami. Jeżeli 
nie – to powierzmy to zadanie do-
świadczonym florystom. Na pewno 
ich pomoc będzie niezastąpiona. 
Ich umiejętności i wiedza dają gwa-
rancję idealnej dekoracji. Dzięki nim 

możemy zaoszczędzić czas i nie bie-
gać za jedną białą margaretką.

- To jest uroczystość dziecka a nie tylko 
rodziców

Porozmawiaj ze swoim dzieckiem 
o tym, jakie chciałoby mieć kwiaty, 
wybierzcie kolory i dojdźcie do po-
rozumienia. Niech to ono się chwali, 
że to także jego pomysły. A może 
niech zerwie te kilka gałązek i wstawi  
w bukiety. To nic, że kłóci się to z two-
ją koncepcją.

Barbara Becella-Maćkowiak
www.fb.com/kluczdoogrodu

KWIATY NA KAŻDĄ OKAZJĘ - KOMUNIA ŚWIĘTA
Gdy, myślę o kwiatach i Komunii Świętej, mam przed oczami czarno-białe zdjęcie mojej Mamy w  sukience komunijnej, ze świecą i wiankiem ze stokrotek na głowie.

WROSTYLE.COM

Cała wystawa jest swegoo rodza-
ju próbą przedstawienia szerokim 
grupom odbiorców stylistyki i twór-
czości młodych fotografów zajmują-
cych się fotografią mody.

Wernisaż rozpoczął się o godzinie 
21. zaraz po zamknięciu Domu Han-
dlowego Renoma. 

Ponad 120 gości zgromadziło się 
w jednym  z najpiękniejszych miejsc 
Renomy, przy szklanym świetliku łą-

czącym starą i nową część obiektu. 
Przyciemnione światła, delikatna 
muzyka w tle oraz szklany świetlik 
sprawiły, że w trakcie całego wyda-
rzenia panowała wspaniała atmos-
fera, a zdjęcia prezentowały się wy-
jątkowo pięknie. Oprawa wystawy 
to bardzo istotny punkt wydarzenia, 
do którego organizatorzy przywią-
zują wielką wagę.

W tym roku na wystawie oglą-

dać można dzieła 14 fotografów. 
K ażdy z  ar t ys tów mó g ł  pr ze d -
stawić swoją interpretację mo -
t y wu pr zewodniego jak im jest  
„Lights & Colours”.

Organizator wydarzenia, agencja 
modelingowa SPOT Management  
z Wrocławia, oprócz możliwości 
podziwiania wspaniał ych zdjęć, 
zapewniła swoim gościom również 
dodatkowe niespodzianki. 

W trakcie części oficjalnej wer-
nisażu, wszystkie osoby pracują-
ce podczas sesji zdjęciowych oraz 
sponsorzy wydarzenia otrzymali po-

dziękowania od organizatorów oraz 
drobne upominki od marki Azzurro, 
Documaster oraz Yves Rocher. Swo-
ją nagrodę odebrała również zwy-
ciężczyni konkursu internetowego 
organizowanego przez SPOT Mana-
gement oraz Documaster, Paula Ja-
rosik. Goście wernisażu mogli wziąć 
również udział w konkursach i wy-
grać nagrody przygotowane przez 
Yves Rocher oraz Documaster. 

Po d c z a s  c a ł e g o  w y d a r z e n i a 
uczestnicy mieli możliwość skorzy-
stać z konsultacji u przedstawicie-
lek firmy Marta Tymoszewicz- Fit-

ness Coaching/Studio. Przepyszne 
pr zekąsk i  ser wowane gościom 
wernisażu zapewnił y f irmy Tar-
t'tatin oraz Cukier Lukier. Ostatnią 
niespodzianką przygotowaną przez 
organizatorów oraz klub muzyczny 
Grey było wspaniałe afterparty. Cała 
wystawa dostępna jest do ogląda-
nia w DH Renoma do 28.05.2017. 
Wstęp na wystawę jest bezpłatny. 
Po zakończeniu wystawy, wydruki 
zdjęć przekazane zostaną Fundacji 
Kairos, która zlicytuje je na swoich 
przedświątecznych licytacjach.

Joanna Głowacka

fot. Avastudio Sebastian Stankiewicz

WRO FASION FOTO W RENOMIE
Wernisaż otwerający IV edycję wystawy fotografii mody Wro Fashion Foto odbył się 28 kwietnia we wrocławskim Domu Handlowym RENOMA.

fot. Małgorzata Drozdowska

fot. Avastudio Sebastian Stankiewicz
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Idea startupu jest bardzo prosta 
w działaniu. Młodzi przedsiębior-
cy mają pomysł na działalność, ale 
nie mają środków finansowych na 
rozkręcenie firmy. Zazwyczaj w tej 
sytuacji nie mogą również liczyć na 
korzystny kredyt bankowy, zatem 
zaczynają poszukiwania inwestora 
lub inwestorów, którzy byliby skłon-
ni dostarczyć zastrzyk gotówki lub 
sprzętu potrzebnych dla dalszego 
rozwoju przedsiębiorstwa. Taki 
inwestor może liczyć na udziały  
w spółce, dlatego też coraz więcej 
osób decyduje się na to, by właśnie 
w taki sposób poszukiwać środków 
na sfinansowanie swoich przedsię-
wzięć biznesowych.

Co ważne, z samego swojego zało-
żenia startup jako rodzaj działalności 
gospodarczej jest bytem tymcza-
sowym, niestałym. Oznacza to, że  
w momencie znalezienia inwestorów 
bądź wspólników, pomysłodawca 

ustala z nimi prawny sposób funk-
cjonowania nowego przedsiębior-
stwa. Za koniec istnienia startupu 
przyjmuje się moment w którym 
nowy biznes zaczyna przynosić do-
chody, zostaje przejęty lub dochodzi 
do fuzji.

O ile tego rodzaju rozpoczęcie 
działalności jest możliwe właściwie  
w każdej branży, o tyle za star-
tupy przyjęło się uważać przede 
w s z y s t k i m  t e ,  k t ó r e  d z i a ł a j ą  
w ramach szeroko pojmowanych 
nowych technologii. Jest to zwią-
zane przede wszystkim z niskim 
kosztami rozpoczęcia tego typu 
przedsięwzięcia. Programista jest  
w stanie napisać aplikację lub pro-
gram wykorzystując jedynie własny 
komputer, problemy dopiero napo-
tyka w chwili podjęcia prób zaintere-
sowania swoim produktem szeroką 
publiczność. W tym momencie nad-
chodzi czas na szukanie środków 

finansowych umożliwiających dzia-
łania marketingowe i rozwój firmy  
w pożądanym kierunku. Zalet star-
tupu jako formy rozpocz ynania 
działalności gospodarczej jest za-
tem wiele, należy jednak pamiętać 
o tym, że rozwiązanie to posiada 
również pewne cechy, które mogą 
być uważane za wady. Niskie koszty 
początkowe mogą tworzyć złudze-
nie łatwości wystartowania na rynku, 
jednak szybko okazuje się, że nakła-
dy finansowe są niezbędne. Istnieje 
również ogromne ryzyko inwestycji, 
co może być czynnikiem hamującym 
oferty potencjalnych inwestorów. 
Możliwość niepowodzenia całego 
przedsięwzięcia jest dość znaczna, 
dlatego też wiele osób jest bardzo 
ostrożnych w podejmowaniu decy-
zji o ewentualnym zainwestowaniu 
własnych środków f inansowych. 
Z drugiej strony pamiętać warto 
o tym, że wysokie ryzyko niesie za 

sobą również potencjał wysokich 
zysków, spływających na twórców 
po odniesieniu sukcesu.

Dlaczego startupy są interesujące? 
To właśnie z tego rodzaju przedsię-
wzięć powstało wiele aplikacji i pro-
gramów, bez których dziś wiele osób 
nie wyobraża sobie życia. Media spo-
łecznościowe, jak na przykład Twitter 
czy Instagram to jedne z takich wła-
śnie przypadków. Oczywiście, istnie-
ją też mniejsze, mniej znane przed-
sięwzięcia, długo można wymieniać 
duże obecnie przedsiębiorstwa, któ-
re rozpoczynały swoją działalność na 
rynku właśnie w tej formie. Wrocław 
stara się być ważnym centrum przed-
siębiorstw z branży nowych techno-
logii. Nic zatem dziwnego, że przy 
portalu wroclaw.pl powstał specjal-
ny dział poświęcony w całości wła-
śnie tego rodzaju przedsięwzięciom 
biznesowym. W jednym miejscu, 
które można znaleźć pod adresem  

www.wroclaw/startupy/, każdy po-
siadający pomysł na tego typu dzia-
łalność może znaleźć wiele użytecz-
nych informacji.

Bycie częścią społeczności startu-
powej w stolicy Dolnego Śląska jest 
opłacalne na wiele sposobów. Na 
stronie możesz zgłosić swój pomysł 
na biznes, dzięki czemu potencjalni 
inwestorzy łatwiej mogą natknąć 
się na ofertę współpracy. Co więcej, 
strona umożliwia również uzyskanie 
kontaktów pomiędzy samymi po-
mysłodawcami, z takiej współpracy 
mogą zrodzić się nowe projekty. 
Zarządzający stroną dbają również  
o organizację i udzielanie informa-
cji o spotkaniach młodych przed-
siębiorców. Jak widać, korzyści jest 
wiele, więc jeśli masz własny startup 
lub myślisz o stworzeniu tego rodza-
ju projektu, na pewno warto wpisać  
w wyszukiwarkę ten adres.

Krzysztof Mroczko

A MOŻE STARTUP?
Startup – to chyba najmodniejsze słowo ostatnich lat w biznesie. Co to w ogóle znaczy i czemu  zawdzięcza swoją ogromną popularność?
Jeśli ktokolwiek słyszał wcześniej to słowo, to zapewne kojarzy się ono jedynie z sektorem  związanym z nowymi technologiami. Jest to jednak jedynie znaczne uproszczenie, 
zapewne  związane z tym, nowe przedsiębiorstwa oferują cyfrowe usługi bądź produkty. Sama nazwa  pochodzi jednak od sposobu finansowania stawiającego pierwsze kroki 
przedsiębiorstwa.

BIZNES

Wskazać należy, iż w rzeczy samej, 
częściej chronione są prawa najemcy, 
niż wynajmującego właściciela. Pra-
wo bowiem zezwala, by dochodziło 
do kuriozalnych sytuacji, w których 
w ynajmując y nie może usunąć 
uciążliwego (nie wywiązującego się 
z obowiązków) najemcy z lokalu. Po-
wodem jest fakt, iż najemca, zgodnie 
z przepisami ustaw z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 
2001 nr 71 poz. 733) jest szczególnie 
chroniony.

Z pomocą przychodzi tu propozy-
cja rozwiązania, jakim jest zawarcie 
umowy najmu okazjonalnego. Ten 
rodzaj umowy przyznaje większą 
ochronę wynajmującemu w stosun-
ku do najemcy. Jak wskazuje moje 
doświadczenie, mimo wsz ystko 
mało osób jest świadomych takiego 

rozwiązania prawnego. 
Prawo do najmu okazjonalnego 

(jak przewiduje treść ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego) odnosi się wyłącznie do 
lokali, które służą zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych. Skorzystać  
z tej formy najmu mogą jedynie oso-
by fizyczne, które nie realizują umów 
najmu w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. Na podstawie 
umowy najmu okazjonalnego nie-
możliwy jest podnajem lokalu czy 
jego części. Za niezbędne warunki 
do zawarcia umowy najmu okazjo-
nalnego należy uznać: 

1. Akt notarialny w którym najemca 
oświadcza, iż poddaje się dobrowol-
nej egzekucji i zobowiązuje opróżnić 
i wydać lokal w terminie wskazanym 
w żądaniu opuszczenia lokalu, co wy-
nika z umowy najmu; 

2. Obowiązek wskazania przez 
najemcę innego lokalu, do którego 
wyprowadzi się, o ile zajdzie taka 
potrzeba, 

3. Oświadczenie – zgodę właści-
ciela lokalu na zamieszkanie najem-
cy, w którym eksmitowany miałby 
zamieszkać w przyszłości, w razie 
ziszczenia się takiej potrzeby. 

Ponadto warto podkreślić, iż wła-
ściciel musi zgłosić zawarcie umowy 
naczelnikowi urzędu skarbowego, 
właściwemu ze względu na miejsce 
zamieszkania w terminie 14 dni od 
rozpoczęcia najmu. Umowa najmu 
okazjonalnego zawierana jest na czas 
oznaczony, nie przekraczający 10 lat. 

Tego typu umowa powoduje, iż 
możliwe jest usunięcie z mieszka-
nia uporczywego lokatora, który 
nie chce się wyprowadzić, mimo, że 
rozwiązana już została umowa naj-
mu. Na mocy zwykłej umowy najmu 

niemożliwym jest usunięcie z lokalu 
najemcy, mimo tego, że umowa zo-
stała rozwiązana. Dzieje się to za spra-
wą tego, że zgodnie z prawem, aby 
dokonać eksmisji sądowej, lokator 
musi otrzymać lokal socjalny. Nadto  
w przypadku najmu okazjonalne-
go nie obowiązuje okres ochronny 
trwający od 1 listopada do 31 marca 
każdego roku kalendarzowego. 

W efekcie zastosowania umowy 
najmu okazjonalnego bardziej chro-
nione są prawa wynajmującego niż 
najemcy, co stanowi wyjątek w sto-
sunku do klasycznych, a wciąż bar-
dzo powszechnych umów zwykłego 
najmu. 

Poseł na Sejm RP Paweł Grabowski

Podstawa prawna: 
•  ar t .  19a -19 e Us t aw y z  dnia  

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733); 

• ar t. 1046 § 4¹ Ustaw y z dnia  
17 listopada 1964 r. - Kodeks po-
stępowania cywilnego (Dz.U. 1964 
 nr 43 poz. 296); 

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 
71 poz. 733).

OCHRONA PRAW WYNAJMUJĄCEGO
NA PRZYKŁADZIE UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO

Na moich dyżurach prawnych, które jako Poseł na Sejm RP pełnię w Brzegu, Wrocławiu i Opolu dość często pojawiają się mieszkańcy, którzy zapytują mnie o kwestie związane 
z zagadnieniem najmu lokali mieszkalnych. Pytania dotyczą tego, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami, którzy w każdym czasie mogą nie płacić czynszu, a jak 
wskazuje praktyka, nie jest to wystarczający powód do eksmisji najemcy.
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POLECAMY

www.smakiwroclawia.pl

wielki 
festiwal 
kulinarny

organizator partnerzy patroni medialni

R E K L A M A

Pizza, pasta, owoce morza i do-
skonałe wina – tak w skrócie można 
podsumować włoską kuchnię, któ-
ra ma wielu zwolenników na całym 
świecie. I trudno się temu dziwić, bo 
doskonałego jedzenia nigdy dosyć, 
a Włosi wiedzą, jak je przyrządzić. 
Dlatego Ristorante Liberta7 jest ide-
alnym miejscem na rodzinny obiad 
lub romantyczną kolację. Warto też 
zajrzeć tu na lunch – to doskonałe 
miejsce na spotkanie biznesowe. 

Wnętrze lokalu jest stonowane, na 
tle brązowych elementów wystroju 
doskonale odznaczają się kraciaste 
obrusy na stołach. Na ścianie wisi 
jacht, a nad głowami gości pomalo-
wane na różne kolory... tarki do wa-
rzyw. Nie to, nie jest tawerna, tylko 
elegancka restauracja, która przy-
wołuje śródziemnomorską atmosfe-
rę. W tle słychać francuskie melodie 

z lat 60-tych ubiegłego wieku. Jest 
przytulnie, elegancko, naprawdę miło 
i oczywiście smacznie. 

Dla gości restauracji gotują Włosi 
– kucharze z olbrzymim doświad-
czeniem, którzy na wrocławski ry-
nek przenoszą jakość i oryginalność 
swojej kuchni. Wśród najnowszych 
propozycji wiosennego menu mamy 
ravioli z mięsnym nadzieniem z wo-
łowiny z truflami, które na pewno 
zasmakuje miłośnikom pierożków, 
a takich przecież wśród wrocławian 
nie brakuje. Polecić możemy też do-

skonałą zupę rybną i szpadę, czyli 
rybę, która rzadko gości na naszych 
stołach, a jest jedną z ulubionych ryb 
Włochów. 

Oczywiście w menu znajdziemy 
obowiązkowe klasyczne makarony 
jak spaghetti al pesto czy carbonara, 
a także lazanię i różne pizze, wśród 
których na pewno odkryjemy swoje 
ulubione smaki. 

Ristorante Liberta 7 szczyci się 
tym, że składniki dań przyjeżdżają tu 
prosto z Włoch. Pierożki, pieczywo  
i makarony wyrabiane są na miejscu, 

tak samo jak desery, które zasma-
kują największym łasuchom. Panna 
cotta, tiramisu i guore di cioccolato 
(ciasto czekoladowe na ciepło) za-
spokoją gusta największych miło-
śników słodkości. 

Warta uwagi jest również karta 
win, które sprowadzane są do Wro-
cławia ze wszystkich winiarskich 
rejonów Włoch. Liberta 7 często za-
prasza na degustacje tych szlachet-
nych trunków, by pomóc odkryć 
bogactwo smaków południa. 

Zachęcamy wszystkich, by pod-
czas wiosennych spacerów wstąpić 
do Ristorante Liberta 7. To miejsce 
zarówno na romantyczny wieczór 
we dwoje, jak i rodzinny obiad. Kró-
luje tu smak i południowa serdecz-
ność. 

Iza Siwińska (TS)

RODZINNE SPOTKANIE WE WŁOSKIM STYLU
Zapraszamy dziś Państwa na spotkanie przy stole pachnącym bazylią i oregano, z nutą trufli w tle. Ristorante Liberta7 – to miejsce, w którym znajdziecie najlepsze składniki 
włoskiej kuchni, połączone w wysmakowane dania, podane z iście południową gościnnością.

Ristorane Liberta7
czynne od 12 do 22

plac Wolności 7, Wrocław
tel. 71 371 96 53,

www.liberta7.com



nr 4(37), maj 201718

Zapach, smak, kolor, … tajskie wspomnienia 
wracają jak żywe. Wieczorem podczas space-
ru, wśród zgiełku mieszanki języków, aż czuć 
w powietrzu zapach przypraw … Głęboki 
wdech i człowiek jest już głodny. Wszystko, 
co ziemia tu wydała, nadaje się tutaj do zje-
dzenia. Usmażone, upieczone, grillowane, 
a czasami nawet żywe … 4, 5, 7 zł i obiad 
podano.

Nawet europejskie wersje tajlandzkich przy-
smaków nie dadzą się zapomnieć. W krótkim tłu-
maczeniu nasze pikantne to ich łagodne. Zatem 
temu komu żołądek czasami doskwiera polecam 
uspokajacz z apteki, alkohol oczywiście też po-
maga, byle z rozsądkiem. Jednak warto smako-
wać, doświadczać. Pomimo, że nie jestem fanem 
eksperymentów w kuchni, ciekawość i otwartość 
na nowe pozwoliła mi skosztować wielu sma-
ków. Sprzedawane w Polsce owoce morza czy 
przyprawy, hmm... nic to przy świeżo wyjętych 
z wody „robakach”. Bo tak pewnie spora część z 
nas by określiła całą mnogość fauny jaka składa 
się na tajską kuchnię. Tajlandia nie taka odległa, 
2000zł i rozpościeramy skrzydła do lotu. Cena bi-
letu może stanowić od 30 do 50% kosztów całe-
go pobytu. Jako, że na miejscu można naprawdę 
tanio wypocząć. Pytanie ile gwiazdek nam wy-
starczy, 3-5, czy może wszystkie gwiazdy nieba? 
Nocleg na gorącej plaży przy szumie morza pod 
opieką wszystkich gwiazd świata też może być 
ciekawą opcją.

Tajlandia- sto pomysłów
Ile czasu by nie zaplanować, zawsze będzie 

mało. Miesiąc pewnie pozwoli trochę poznać 
kraj i wypocząć. Miesiąc, tylko jak to w pracy zała-
twić? Mój pobyt trwał trzy tygodnie. Niezbędne 

minimum to plecak z kilkoma sztukami ciuchów 
(na miejscu można za niewielkie pieniądze kupić 
co tylko będzie potrzebne), telefon z dobrą bate-
rią, aparat fotograficzny i ubezpieczenie medycz-
ne. Podstawowa znajomość języka angielskiego 
ułatwi sprawę. Mając już telefon z dostępem do 
internetu bez problemu można zarezerwować 
hotel, zamówić taksówkę, sprawdzić drogę. 
Wszelkie media w pełni tu działają . Oczywiście 

w tajskim wydaniu. A to znaczy, że turysta płaci 
w turystycznej taryfie. Targowanie się to podsta-
wa, rozbieżności cenowe są spore. Za podobny 
posiłek można zapłacić zarówno 100zł, jak i 10zł 
i jakość restauracji nie jest tu wyznacznikiem. Tak 

samo taksówki czy tuk-tuki tu różnice mogą być 
kilkuset procentowe.

Bangkok 24/7
Niezależnie od dnia i godziny zawsze znajdzie 

się tu miejsce gdzie można zjeść, potańczyć, wy-
pić, odpocząć. Korki tutaj to norma 24h, Bangkok 
nie śpi. Turysta czasami tak. Pomiędzy szklany-
mi domami wysokimi do chmur znajdują się 
rozlatujące drewniane chaty. Kontrasty to tutaj 
norma. Ulicami miasta mnisi spacerują na równi 
z ladyboys. Restauracje z europejskimi gwiazd-
kami w menu i uliczne stragany z jedzeniem 
przyrządzanym pod azjatyckim niebem pełnym 
gwiazd. W stolicy spędziliśmy pięć dni. To dość 
czasu, aby zobaczyć co nieco i poczuć atmosfe-
rę miasta. Bangkok jest bezpiecznym miejscem  

o ile zachowa się podstawowe zasady rozsądku. 
Jednak pomimo życzliwego i otwartego uspo-
sobienia Tajlandczyków, większość miejscowych 
zajmująca się turystyką bez skrupułów wyciągnie 
od nas każdego bhata (miejscowa waluta) – i nie 
ma bata! Niektóre z technik sprzedaży pozosta-
ją mało fair play. Sztandarowym przykładem jest 
ukrywanie przystanków tramwaju wodnego na 
rzecz prywatnych firm turystycznych., czy tuk-
-tuk z extra przystankami, tańszy, ale zatrzymuje 
się to przy biurze turystycznym, to przy sklepie, 
to przy restauracji –o czym dowiadujesz się już 
w trakcie kursu. Mając dystans na tych specy-
ficznych sposobów funkcjonowania, w mieście 
ciekawie można spędzić czas. Architektura i wy-
strój tamtejszych świątyń, czy pałaców pozosta-
wia niezapomnianie wrażenia. Co prawda 11-ta 
zwiedzana świątynia zaczyna wydawać się po-
dobna do poprzednich i budzi już mniej emocji. 
Warto więc urozmaicać. Targi, w tym targ wodny, 
dzielnica chińska, małe Indie, parki miejskie, mu-
zea, kluby, rejs łodzią… Za mało czasu i za dużo 

ludzi. Miejsca szczególnie ciekawe turystycznie 
nie sposób zobaczyć inaczej niż przeciskając się 
pomiędzy mieszkańcami i licznymi turystami.

Małpi Lop Buri
Pociąg z Ayattuya, dawnej stolicy przyjeżdża 

na niewielki dworzec punktualnie. Już na peronie 
witają nas małpy – najpierw wyrzeźbione ludzką 
ręką. Takie rękodzieło słabej próby, ale starannie 
wyeksponowane. Dające wyraźny sygnał JESTE-
ŚMY TU! Potem coraz więcej małp, ale tych praw-
dziwych. Są one główną atrakcją Lop Buri. Stado 
makaków żyje tutaj niczym gołębie czy koty 

w Europie.Z dworca idziemy do hotelu. Spokojne 
ulice, niewielki ruch, względna cisza. Jest wcze-
sny poranek. W pokoju hotelowym można zo-
stawić plecak przed dalszą drogą. Jednak i tutaj 
nie jesteśmy sami. Za zamkniętym oknem kraty-  
a na nich małpy. Na parapecie, uwieszone na 
kratach, zaglądają ciekawie do pokoju. A może 
to ja jestem bardziej ciekawy? Po otwarciu okna 
można nawet pogłaskać je przez kraty. Jak zasnąć  
w takich warunkach , kiedy za oknem małpi gaj...

Super! Hotel z widokiem na przyrodę. Skoro już  
w hotelu takie atrakcje, to co będzie dalej? Kil-
kaset metrów od hotelu znajdują się ogrodzone 
ruiny dawnej świątyni. To tutaj stado ma bazę. 
Na świątynny teren obowiązuje wstęp. Asystę i 
ochronę zapewnia obsługa. I jest przydatna.

Ciekawe i zwinne małpy, szczególnie te młod-
sze wykorzystają każdą okazję. Kupione po dro-
dze banany w cieście miały być na śniadanie.  
I były, ale nie dla nas. Kilkanaście sekund i jesz-
cze przed bramą jak spod ziemi zjawia się małpa. 
Raz, dwa i już reklamówka jest jej. Odruch, pró-
ba odebrania, oj nie tędy droga! Pazury, zęby i 
krzyk. Te zabawne zwierzęta mieszkające pomię-
dzy ludźmi w mieście to jednak dzikie zwierzęta. 
Całe szczęście nic nikomu się nie stało. Rozwaga 
przede wszystkim. Okrążając ruiny, świątyni na 
stosunkowo niewielkim terenie, można spacero-
wać pośród licznego stada małp, dokarmiać je 
i fotografować. Wystarczy minuta postoju i już 
mam na sobie kilak małpek. Jedne iskają moje 
włosy, inne z zainteresowaniem rozpoznają 
funkcje poszczególnych przycisków w aparacie 
fotograficznym. Kapelusz, czapka, okulary, każdy 
element garderoby to dla nich potencjalna za-
bawka. Im bardziej kolorowy, tym lepiej. 

Jaśnie Pani Małpa pozwala się dotknąć czy 
pogłaskać, tylko jeżeli ma na to ochotę. I wyraź-
nie daje znać, kiedy już jej nie ma … Kto tu kogo 
przyszedł oglądać? Ciekawe są techniki pozbycia 
się kilku małp z własnego ciała. Jedna na głowie, 
druga i trzecia na ramionach. Kolejne trzy, czte-
ry na rękach. No i jeszcze ze dwie uczepione na 
nogach czy plecach. Niezwykłe doświadczenie 
przez kilka minut. Tylko co dalej? No nie dotkniesz 
bo Cię dziabnie! Otóż technik jest kilka. Można 
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podskakiwać otrzepując się z nich. Można kręcić 
się wokół własnej osi strącają je w ten sposób. 
Można oddalać się od stada. Im dalej od centrum 
tym mniej małp na sobie. Jaką technikę nie zasto-
sować to one decydują kiedy kończy się zabawa.  
W świątyni spędziliśmy ponad godzinę, to ba-

wiąc się z małpami, to obserwując je z dystansu. 
Przypomniało mi się wrocławskie zoo z dziecię-
cych lat, gdzie jedną z atrakcji było właśnie stado 
małp. Można było je oglądać godzinami.

Eko i spa – czyli wesołe słonie
Kilkadziesiąt kilometrów na północny-zachód 

do Chiang Mai w otulinie Parku Narodowego Doi 
Suthep Pui poznaliśmy tajlandzkie słonie. Z zało-
żenia wybraliśmy eko wycieczkę. Na szczęśliwych 
słoniach nie można jeździć, natomiast można je 
karmić, myć, szczotkować. Byliśmy wolontariu-
szami w słoniowym spa. Wolontariuszami, którzy 
musieli trochę zapłacić za taką możliwość. Wcze-
snym rankiem pod hotel podjechał samochód. 
Tuż za granicami Chiang Mai przesiadka w tere-
nówkę i już prostą drogą do rezerwatu. Prawie 
prostą, bo musieliśmy zahaczyć o targowisko, 
gdzie z lekkim narzutem można było kupić i my-
dło, i powidło. Takie turystyczne nawyki znane 
pewnie każdemu, kto kupił za granicą chociaż 
jedną wycieczkę. Kapitalizm. Jednak nie istnie-
je możliwość obcowania ze słoniami na własna 
rękę (no prawie nie istnieje, ale obiecuję, że do 
tematu wrócę później). Ja na targowisku kupiłem 
banany i wodę. Kiść kilkudziesięciu bananów za 
niecałe 3zł. Małe, o złotej skórce, miejscami brą-
zowej. Takie „psiary” zerwane z drzewa. W życiu 
lepszych nie jadłem! Miękkie, słodko- kwaskowe, 
niezwykle aromatyczne. Hmmm… Sprzedawane 
w Polsce to przy nich jak pastewne.

Zaczynają się wyżyny i góry. Wąska kręta droga 
prowadzi wokół parku krajobrazowego. Kończy 
się asfalt. Już tylko my i las. Kierowca od czasu do 
czasu zagaduje, opowiada. Jestem na odsłuchu. 
Oglądam. Oddycham. Droga minęła sprawnie 
i szybko. Improwizowany parking. Dalej już tyl-
ko pieszo. W oddali widzimy drewnianą chatę. 
Drewniane pale przykryte dachem z liści palm. 
Pod nimi stoły i ławy, także drewniane. W pakie-
cie jest obiad. Opiekunowie zwierząt, a jest ich na 
miejscu pięciu, opowiadają o stadzie słoni , któ-
rym będziemy się niebawem opiekować. Przede 
wszystkim BHP! Stado liczy pięć słoni: dorosły sa-
miec, dwie dorosłe samice, dojrzewający młody 
samiec i maluch o imieniu Dambo. Na początek 

dostajemy stroje, w które musimy się ubrać. Ich za-
pach i kolor są znane słoniom. Tak będzie łatwiej. 
To ważne dla naszego bezpieczeństwa i komfortu 
słoni. Jest nas 9 osób. Może i niewiele jednak dla 
słoni to może spora grupa. Pośród uczestników 
poznałem trzydziestolatka, polonusa z Australii. 

Ciekawe było posłuchać o jego postrzeganiu Pol-
ski oraz o Australii od kuchni – to jednak dłuższa 
historia. Po lekkim owocowym drugim śniadaniu 
ubrani w stroje ruszamy wyposażeni w worki z 
jedzeniem. Pierwszy punkt to karmienie. Słoń na-
jedzony to spokojniejszy słoń. Wszystko odbywa 
się pod czujnym okiem obsługi. W diecie tamtej-
szych słoni najmniejsze zainteresowanie budził 
bambus. Banany to top 1. Najedzone słonie prze-
prowadziliśmy do błotnej sadzawki. Opiekunowie 
nazywali to miejsce spa. I faktycznie kąpiel błotna 
dla wszystkich. Dobrze, że uprzedzili, aby zabrać 
ze sobą kąpielówki. Nasz wygląd i zapach słoniom 
już nie przeszkadzał. Wszyscy wyglądaliśmy po-
dobnie. Cali w błocie! Dostaliśmy szczotki i już w 
pełni można było uprawić wolontariat. Z początku 
patrzeliśmy na siebie wzajemnie speszeni. Polacy, 
Niemcy, Amerykanie, Australijczyk - w błocie każ-
dy jest równy. Mały Dambo szybko nas ośmielił. 
Dzieci maja w sobie tą magię, przy której więk-
szość dorosłych potrafi się cieszyć z prostych sytu-
acji. Kilkanaście minut beztroskiego spa i uśmiech 
od ucha do ucha. Błoto oczyszcza… do czasu. 
Uff. Po błotnym spa czas na kąpiel w „basenie”. 
Następny etap to wędrówka do wartkiego stru-
mienia. Płytka, ale szeroka górska rzeka w zakolu 
której mieliśmy okazję się umyć, stała się kolejnym 
przystankiem. Tutaj szczotkami szorowaliśmy sło-
nie z błota a wiadrami pełnymi wody zaczerpnię-
tej z rzeki spłukiwaliśmy resztki błota i piachu. I po-
nownie słonie nas zaskoczyły. Ogrom masy tych 
zwierząt robi wrażenie. A przy tym delikatność  
i gracja z jaką używają trąby. I to nie tylko do jedze-
nia. Fontanna wody ze słoniowej trąby to numer 
popisowy dorosłej samicy, której mały Dambo 
próbował dorównać. Biegał, skakał, chlapał nas 
wodą. Gdzieś pierwotny strach ustąpił. Naturalne 
jest, że trzeba było uważać, aby nie wejść słonio-
wi w drogę. Mi wystarczyło, że podczas robienia 
fotografii oberwałem po głowie uchem słonia. 
Chłopak się wachlował. Do czego to porównać? 
Myślę, że doznania podobne jakbym oberwał 
kawałkiem deski. No może trochę ubarwiam, ale 
poczułem konkretnie to nasze bliższe spotkanie. 
I to chyba jedyny mniej wesoły fragment. Czysta 
woda, pełne słońce, egzotyczne zwierzęta - dużo 

emocji. Czas tak szybko mija. Obiad i czas w drogę 
powrotną. Taka mała refleksja na marginesie - eko 
wolontariat, a jednak stado sztucznie stworzone 
i utrzymywane specjalnie dla turystów. Te zwie-
rzęta zostały odzyskane z innych mniej eko farm. 
Opiekunowie czy treserzy, ochrona czy niewola? 
PR czy Real? Każdy medal ma dwie strony. Obie-
całem, że na koniec wrócę do tego, czy można 
oglądać słonie całkiem wolno? W parkach naro-
dowych Tajlandii zdarzają się bliskie spotkania. 
Podczas wyjazdu zwiedzając pieszo dżunglę w 
Parku Khaoyai widziałem dzikie, wygrzewające 
się w słońcu na brzegu rzeki krokodyle, chodzące 
po drzewach jaszczurki, małpy czy ślady wędrują-
cych słoni. Trzeba sobie zadać jednak trochę wię-
cej trudu i liczyć się z pewnym ryzykiem takiego 
spotkania

Wyspy w raju..
Poza kontynentem obowiązkową pokusą Taj-

landii są wyspy. Zasadnicze kierunki, to pisząc 
najogólniej wyspy na północy kraju przy granicy 

z Kambodżą, dalej wyspy na południu kraju od 
strony Zatoki Tajlandzkiej oraz wyspy południowe 
od strony Morza Andamańskiego. Wybór trudny, 
jednak konieczny mając kilka tygodni na zwie-
dzanie. Wybraliśmy wyspę Phangan ze słynnym 
Full Moon Party oraz zjawiskowy Anathong Mor-
ski Park Krajobrazowy. Samolotem komfortowo i 
punktualnie z górzystej północy dolecieliśmy na 
słoneczne południe. Lotów wewnątrz kraju jest 
sporo i nie ma większych problemów z rezerwacją 
biletów. Chcąc w krótkim czasie zobaczyć większy 
fragment kraju samolot będzie pomocny. Oczywi-
ście między miastami kursują autobusy i pociągi, 
zaletą będzie głównie cena, wadą czas potrzebny 
na przemieszczenie się. Do Surat Thani przylecieli-
śmy późnym południem. Potem transfer do portu 
i prom na wyspę Phangan. Woda, słońce, relaks. 
Plan był prosty. Wszystkie widokówki w Internecie 
i na pocztówkach to nie bajka. Palmy „wchodzące” 
do morza, przeźroczysta woda, w której łodzie są 
jakby zawieszone. Tak, to tajskie wyspy. Wszyst-
ko prawda. Narodowy Park Morski Anathong 
znajduje się w archipelagu 42 bajkowych wysp 
i wysepek Zatoki Tajlandzkiej. Organizowane 
wycieczki do parku skupiają się na odwiedzeniu 
kilku wysp i zobaczeniu z pokładu łodzi kilkuna-
stu pozostałych. Rejs, na który się zdecydowaliśmy 
realizowany był jedną z szybszych dostępnych 
łodzi motorowych. Zabierała na pokład kilkana-

ście osób. Ciężko zmierzyć prędkość. Aplikacja 
w telefonie komórkowym póki funkcjonowała 
podawała na podstawie pomiarów GPS prędkość  
70 km/h, a potem przyspieszyliśmy. Siedząc na 
dziobie łodzi przeciążenia były tak duże, że pod-
skoki łodzi na falach podrywały ciało w powietrze 
na kilka sekund. Z portu popłynęliśmy nurkować 
na miejscową rafę koralową. Snorkeling po-
między jeżowcami wzmaga skupienia. Dobrze,  
że przynajmniej nie było rekinów. Kolejna wyspa 
i kolejne pomysły: kajaki lub leżaki. Bez losowania 
wiedziałem, że będą kajaki. Nasza dwójka i mo-
rze. Pływy i fale uderzające w skaliste wybrzeże 
oraz fale tworzone przez kursujące motorówki  
i statki nie ułatwiały sprawy. Kamizelka była ko-
niecznością. Tak ciekawie się płynęło, że zamiast 
tam i z powrotem wymyśliłem, że opłyniemy 
wyspę. Pomysł może i ciekawy, trudniej z reali-
zacją. Za każdym zakrętem liczyliśmy, że to już 
ten ostatni zakręt i za nim będzie już przystań. 
Zakrętów było kilka. Za każdym razem zawaha-
nie – wracać czy płynąć dalej? Czasu ubywało, 

fale rosły a nasze siły słabły. Decyzja – powrót. 
Powrót przed kolejnym zakrętem. Jak się później 
okazało zabrakło nam tego jednego zakrętu. Taka 
przygoda. Chwila odpoczynku i dalszy rejs. Tym 
razem już do serca parku. Po smacznym tajskim 
obiedzie fakultatywnie plażowanie lub wędrów-
ka górskim szlakiem na szczyt, skąd można było 
oglądać panoramę atolu. Spośród uczestników 
naszej wycieczki jedynie ja się zdecydowałem 
na tę wędrówkę. Żeby zobrazować wilgotności  
i temperatury jakie tam panowały, powiem tylko, 
że zarówno kamera jak i telefon odmówiły po-
słuszeństwa. Dobrze, że tylko chwilowo. Prawie 
smotna wspinaczka (na trasie minąłem kilka osób) 
wymagała dobrej kondycji. Czy było warto? Wido-
ki mówią wszystko.

Artur Iwan
wrocławianin - samorządowiec
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Zajęcia prowadzone są w dwóch 
wrocławskich PSZOK-ach: przy ul. Mi-
chalczyka 9 oraz przy ul. Janowskiej 
51. Zostali na nie zaproszeni ucznio-
wie klas 4 i 5 wszystkich wrocławskich 

szkół podstawowych. Projekt prowa-
dzony jest we współpracy z firmami, 
które odbierają odpady komunalne 
w poszczególnych dzielnicach Wro-
cławia. To właśnie te firmy wysyła-

ły do szkół zaproszenia do udziału  
w programie.

Punkty Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych zostały od-
powiednio przygotowane na przyję-
cie uczniów. Zajęcia prowadzone są 
zachowanie norm bezpieczeństwa, 
uczniowie pozostają pod opieką na-
uczycieli i pracowników PSZOK-ów,  
a o akcji zostali poinformowani rodzi-
ce, tak by nie mieli obaw co do bez-
pieczeństwa swoich dzieci. 

Podczas wycieczki do PSZOK-a 
uczniowie poznają zasady recyklingu, 
czyli ponownego wykorzystywania 

cennych surowców wtórnych, z któ-
rych możemy wyprodukować war-
tościowe towary, segregacji odpa-
dów – m.in. zasad, jakie obowiązują 
we Wrocławiu (co oznaczają kolory na 
pojemnikach do wyrzucania śmieci, 
jak czytać oznaczenia dotyczące 
segragcji umieszczane na towarach 
przez producentów) oraz upcyklingu, 
czyli przetwarzania śmieci na towary 
o wartości dużo wyższej niż odzyska-
ne surowce. Formą upcyklingu jest 
np. produkcja dżinsów czy torebek  
z plandek samochodowych i banerów 
reklamowych. Ten tema szczególnie 

bliski jest dziewczętom, dla których 
moda ma kluczowe znaczenie. Na za-
jęciach dowiadują się, że moda może 
być nie tylko ładna, ale też eko.

Więcej informacji o programach 
edukacyjnych dla dzieci i młodzie-
ży można znaleźć na stronie www.
ekosystem.wroc.pl w zakładce „Eko-
system dla dzieci”. Tam również 
znajdują się gry i zabawy online dla 
najmłodszych, które przybliżają im 
zasady segregacji odpadów i dbania 
o środowisko.

Iza Siwińska (TS)

Wrocławscy uczniowie klas czwartych i piątych publicznych szkół podstawowych uczestniczą w niezwykłym projekcie realizowanym w Punktach Selektywnego Zbierania  
Odpadów Komunalnych. Młodzi wrocławianie uczą się segregacji odpadów, recyclingu i upcyklingu.

UCZNIOWIE POZNAJĄ ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW

EKOMIASTO
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Standardowo już rozpoczyna-
my nasz przegląd od wizyty na 
rynku motoryzacji. A tam nowy 
Seat Ibiza. Wizualnie przypomi-
na nieco inny model hiszpań-
skiego producenta – Leona. 
Auto dostępne będzie w trzech 
wariantach silnikowych. Pierw-
szy to motor 1,0 MPI o mocy  
75 KM. Wersje droższe to 95 KM 
oraz 115 KM z silnikiem 1,0 TSI. 
Współpracować będą mogły  

z trzema rodzajami skrzyń bie-
gów: automatyczna 7-stopnio-
wa i dwie manualne o pięciu 
oraz sześciu przełożeniach. Je-
śli chodzi o wyposażenie auta, 
to w ofercie znajdują się cztery 
opcje: Reference, Style, FR oraz 
XCellence. Wszystkie to wersje 
5-drzwiowe. FR będzie wyróż-
niać ostrzejszy wygląd, a XCel-
lence nastawione zostało na 
bardziej elegancką stylistykę  

i komfort jazdy. Wewnątrz znaj-
duje się 8-calowy ekran systemu 
multimedialnego oraz zestaw 
audio firmy Beasts o mocy 300W. 
Za bezpieczeństwo odpowia-
da Front Assist, asystent jazdy  
w korku, adaptacyjny tempo-
mat, kamera cofania i możliwość 
dostępu do auta bez użycia klu-
czyka. Za podstawową wersję 
Reference zapłacimy 47 400 zł. 

MAJOWY PRZEGLĄD TECHNOWINEK
Ibiza powraca, Panasonic rzuca laptopami, a zegarkiem od Verizon zapłacimy za zakupy. The Surge przestrzega nas jednak przed ślepym zaufaniem do urządzeń i maszyn.

Na polski rynek wchodzą 
hybrydy laptopów Toughbook 
CF-33 oraz Toughpad FZ-Q2 od 
firmy Panasonic. Oba modele 
wyróżnia przede wszystkim 
odporność na działanie czyn-
ników zewnętrznych. Potwier-
dziły to testy oparte na rzucaniu 
laptopami w dół, wszerz i gdzie 
tylko się da. CF-33 wyposażony 
został w dwurdzeniowy pro-
cesor Intel Core i5-7300U. Mi-
nimalna pamięć RAM to 4GB. 
Dostępne są również wersje z 8 
i 16 GB. Rozpiętość pojemności 

dysku SSD wynosi od 128 do 
512 GB. W ekranie znajduje się 
dotykowa matryca o przekąt-
nej 12 cali oraz rozdzielczości 
2140x1440 pikseli. Ciekawym 
zabiegiem producentów jest 
również wybór systemu opera-
cyjnego. Kupujący nie są z góry 
skazani na nowy Windows 10. 
W ofercie znajduje się także 
Windows 7 Professional. FZ-Q2 
posiada słabszą specyfikację 
niż swój poprzednik, ale ma to 
przełożenie również na niższą 
cenę. Mamy tutaj do czynienia 

z dwurdzeniowym procesorem 
Intel Core m5-6Y57, który zin-
tegrowany jest z układem gra-
ficznym Intel HD Graphics 515. 
Sprzęt zawiera maksymalnie  
8 GB pamięci RAM, dysk SSD na-
tomiast od 128 do 256 GB. Tak 
jak i w CF-33, wbudowano tutaj 
ekran dotykowy. Tym razem  
o przekątnej 12,5 cala z rozdziel-
czością 1920x1080 pikseli. Cena 
Toughbook CF-33 to 15400 zło-
tych. Toughpad FZ-Q2 wyce-
nione zostało na kwotę 9600 
złotych.

Z lekkim opóźnieniem poja-
wia się nowa seria smartwat-
ch’ów Wear24 od firmy Veri-
zon. Zegarek wyposażony jest  
w wyświetlacz AMOLED 1,39 
cala o rozdzielczości ekranu 
480 na 480 pikseli. Za działanie 
urządzenia odpowiada Android 
Wear 2.0. Dostęp do Internetu 
umożliwia z kolei sieć 4G LTE. 

Sprzęt posiada system NFC, 
czyli płatność zbliżeniową dzię-
ki aplikacji AndroidPay. Pamięć 
RAM to 768 MB przy 4 GB ogól-
nej przestrzeni dyskowej. Smar-
twatch dostępny jest w trzech 
kolorach: czerń, stal nierdzewna 
oraz róż. Cena wynosi 350 do-
larów. W sprzedaży od 11 maja.

W jakie tytuły przyjdzie nam za-
grać tej wiosny? Pierwszą ciekawie 
zapowiadającą się produkcją jest z 
pewnością Prey. Brzmi znajomo? 
Jest to reboot dobrze przyjętej 
gry z 2006 roku. Oba tytuły nie 
mają jednak za wiele wspólnego, 
oprócz tego, że naszym głównym 
przeciwnikiem są kosmici. Prey to 
pierwszoosobowa strzelanka, w 
której wcielamy się w poddanego 
eksperymentom bohatera. Budzi 
się on na stacji kosmicznej opano-
wanej przez obcych i jego jedynym 
celem jest przetrwanie. Pozostań-

my w klimatach sci-fi, ale tym ra-
zem w gatunku action RPG. The 
Surge to tytuł nawiązujący formą 
rozgrywki do Dark Souls. Możemy 
więc spodziewać się dużej ilości 
walki wręcz i wysokiego poziomu 
trudności. Fabuła osadzona zosta-
ła w świecie przyszłości opanowa-
nym przez maszyny, które zwróciły 
się przeciwko człowiekowi. Tytuł 
wyróżnia nowatorski system roz-
woju postaci. Oparty jest na walce, 
podczas której nasz protagonista 
może odebrać przeciwnikowi użyt-
kowaną przez niego technologię i 

wbudować ja w swój własny eg-
zoszkielet. Fanów DC Comics bez 
wątpienia zainteresuje Injustice 
2 – kontynuacja Injustice: Gods 
Among Us. Ponownie wcielamy się 
w bohaterów komiksów i filmów  
z uniwersum DC. Tak jak i w pierw-
szej części, mamy do czynienia  
z klasyczną bijatyką 2,5D. Twórcy 
wprowadzili jednak elementy RPG: 
rozwój postaci (Talentów) podczas 
rozgrywki oraz zdobywanie no-
wego wyposażenia, bezpośrednio 
rzutującego na wygląd bohaterów 
i ich zdolności. 

moto.pl fot. Michał Dek

TO LUBIĘ

Od 8 maja można zamawiać w przed-
sprzedaży smartfona Sony Xperia XZ Pre-
mium. Urządzenie zawiera 5,5-calowy 
ekran LCD o rozdzielczości 2160 x 3840 pik-
seli, procesor Qualcomm Snapdragon 835  
z GPU Adreno 540 oraz 4 GB pamięci RAM. 
Otrzymujemy ponadto 64 GB miejsca na 
nasze dane, czytnik kart pamięci microSD, 
a za długość działania odpowiada bateria 
o pojemności 3230 mAh. Smartfon umoż-
liwia nagrywanie wideo w jakości 4K UHD  
i slow motion 960 fps za pomocą kamerki  
13 Mpix f/2.0 oraz aparatu fotograficznego 
19 Mpix f/2.0. Do zawartości sprzętu doda-
no również modem LTE. System operacyjny 
modelu to Android 7.1 Nougat. Cena wynosi 
3199 złotych.

fot. komorkomania.pl
fot. komputerswiat.pl

fot. ruggedpcreview.com

fot. gamespot.com
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REKON 2017, czyli VI Prezentacja 
Grup Rekonstrukcji Historycznej  
i Pojazdów Militarnych po raz 
kolejny zapowiada się na im-
prezę pełną atrakcji. 3 czerwca 
przy ulicy Obornickiej we Wro-
cławiu pojawi się sporo sprzętu 
wojskowego, współczesnego 
i historycznego.

Swój udzia ł  pot wierdz a też 
policja, inspekcja transportu dro-

gowego i inne służby. Oczywiście 
nie zabraknie też rekonstruktorów  

w swoich historycznych uniformach 
z bronią, nie tylko czarnoprochową.

- W tym roku nie możemy nie-
stety liczyć na wsparcie od insty-
tucji zewnętrznych, wobec czego 
wydarzenie będziemy finansować 
z własnych środków, oraz mamy 
nadzieję z pieniędzy, które zbie-
rzemy w ramach kampanii crowd-
fundingowej – mówi Cezary Szaru-
giewicz z Fundacji Promocji Historii  
i Techniki Militarnej „Militarni Wro-
cław” – kwota wsparcia, jaka jest 
nam potr zebna to co najmniej  

8 500 zł. Dzięki niej będziemy mogli 
zorganizować m.in. cieszące się co 
roku ogromnym zainteresowaniem 
rekonstrukcje historycznych bitew. 
Można nas wesprzeć przez stronę 
https://wspieram.to/rekon. Zapra-
szamy również sponsorów.

Wielka armata i mnóstwo historycznych 
mundurów

Jedną z atrakcji tegorocznego RE-
KONU będzie samobieżna armato-
-haubica DANA i prezentacja sprzętu 
inżynieryjnego. Nie zabraknie poka-
zów rekonstruktorów i służb mundu-
rowych.

- Zapraszam wszystkich miłośni-
ków wojskowości – tej współczesnej 
jak i dawnej, do odwiedzenia tego-
rocznego REKONU – mówi Cezary 
Szarugiewicz. – Jak poprzednio po-
stanowiliśmy zorganizować imprezę 
na terenie Muzeum Wojsk Inżynie-
ryjnych i Chemicznych. To miejsce  
w połączeniu z naszymi pomysłami 
daje niebywałe efekty. W zeszłym 
roku swój sprzęt i swoje kolekcje 
przedstawiało blisko 300 osób, a od-
wiedziło nas ponad 8000 ludzi.

Zdobędą most
Oczywiście nie obejdzie się bez po-

kazów strzelania z broni czarnopro-
chowej, ale będziemy po raz kolejny 
zdobywać most, który? Zobaczycie. 
Widzowie będą mogli postrzelać na 
strzelnicy ASG oraz na urządzeniu 
do nauki celowania CYKLOP. Na od-
wiedzających będą czekały stoiska 
handlowe z militariami. Nie obejdzie 
się także bez żołnierskiej grochówki.

VI Prezentacja Grup Rekonstrukcji 
Historycznej i Pojazdów Militarnych 
to już kolejna edycja wystawy mającej 
na celu przedstawienie publiczności 
historii wojskowości od czasów śre-
dniowiecznych do współczesnych.  
W ramach wystawy zaprezentują 
swoje zbiory pasjonaci historii i histo-
rii wojskowości, muzea, a także służby 
mundurowe i ratownicze. Wstęp dla 
zwiedzających i wystawców będzie 
bezpłatny.

- REKON jest jedyną ofertą tego 
typu w naszym regionie. To prezen-
tacja, która swoim zakresem obej-
muje kompleksowe przedstawienie 
historii wojskowości, w którym swój 
udział równocześnie miałyby służby 

mundurowe, ratownicze, rekonstruk-
torzy, pasjonaci historii wojskowości  
i muzea – dodaje Cezary Szarugiewicz.

W programie: 
• prezentacje Grup Rekonstrukcji 

Historycznych i służb munduro-
wych,

• inscenizacje historyczne,  
• pokaz zabytkowego i współcze-

snego sprzętu wojskowego, 
• koncerty, 
• pokazy orkiestr służb munduro 

wych, 
• wystawy muzealne, 
• giełda militarna.

REKON 2017 - VI Prezentacja Grup 
Rekonstrukcji Historycznej i Pojaz-
dów Militarnych Muzeum Wojsk Inży-
nieryjnych i Chemicznych we Wrocła-
wiu przy ul. Obornickiej 108 odbędzie 
się 3-4 czerwca (sobota – niedziela), 
wstęp wolny .

Organizator: Fundacja Promocji 
Historii i Techniki Militarnej „Militarni 
Wrocław”
facebook.com/rekonpl/
www.militarniwroclaw.pl/pl/strony/1072.html

WIELKIE MANEWRY WE WROCŁAWIU
TO LUBIĘ



XXVI Festiwal

Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Lądek-Zdrój, 
Jelenia Góra, Radków, Bielawa, Kłodzko, Strzegom

11-14, 18-21, 23-28 maja 2017
Patronat honorowy nad festiwalem objęli:

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Wanda Zwinogrodzka

Senator Rzeczypospolitej Polskiej 
Aleksander Szwed

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
Tadeusz Samborski

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU     www.facebook.com/Maj.z.MuzykaDawna

Partnerzy festiwalu:

Organizatorzy: Współorganizator:

MUZEUM MIEJSKIE
WROCŁAWIA

Dofi nansowano 
ze środków 

Ministra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego

Projekt 
sfi nansowany 

z budżetu 
Samorządu 

Województwa 
Dolnośląskiego

www.wroclaw.pl

FESTIWAL WSPÓŁFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAWPARTNER 

GŁÓWNY 
FESTIWALU

F I L H A R M O N I A 
DOLNOŚL ĄSK A 

W JELENIEJ GÓRZE

caffe


